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A Balaton itt van
Ez az én mondásom. Akkor szoktam ismételgetni
magam igazolására, amikor
a nyáron ideérkezõk megkérdezik, voltam-e már fürödni
a tóban? Minek siessek, válaszolom, hiszen a Balaton itt
van, majd lemegyek késõbb.
Napra nap következik, egyszer csak szeptember lesz, s
kiderül, még nem merítkeztem meg a habokban. Így
vagyok például Sajkoddal
is. Majd elmegyek, mondtam
magamban, hiszen itt van,
nem kell nekem a turistaidényben odarohannom.
Majd ha szép csend lesz, sétálunk, beszélgetünk, nézzük
a tájat. Aztán évek teltek el,
és nem voltam Sajkodon.
Minek siessek, hiszen ott van.
Hát most eljutottam.
Tél volt (legalábbis hideg), fürediek sétáltak az
öböl partján, s az út végén,
az erdõ mélyén állt egy meseház. Valóban az volt, s bizony a szégyen csak úgy égetett, hiszen olvastam róla a
neten, ismerõseim is mesélték, de most léptem be oda
elõször. Az illatok, a meleg,
a mosolygó vendégek, a
konyhaablakon kiadott finom
sütemények látványa – csak
álltam és ámultam. Szilveszter elõtt voltunk, sehol egy
szabad hely (mindenhol ismerõsök ültek!), így hát összeszorultunk másokkal, hiszen
ennek ez a lényege: üljünk
közel egymáshoz. Legyünk
csendben, vagy halkan beszélgessünk, igyunk finom
teákat, együnk finom süteményeket. Vagy csak lépjünk
az ablakhoz, s nézzük a téli
tavat. Majd visszafordultam,
s megettem a narancsosmarcipános tortát (az orvos
tilalma ellenére), s megittam
egy Aranyláz teát Chaplin
módra (a magam örömére).
S miután még mindig nem
hittem a csodában, megkérdeztem a ház asszonyát, aki
mindenkire mosolygott, s
mesélt a teák varázslatos titkairól, hogy akkor bizonyára itt hangulatos lesz a szilveszteri buli? Majdnem kidobott az ajtón! Itt? Buli?
Hangoskodás? Minek nézem
õket? Az év utolsó napján
már korán bezárnak, s mindenki mehet keresni a helyét a zajos világban. A csendet nem adják, mondta.
Hát igen, van, ahol nem a
pénz az úr, mintha Timár
Mihály helyébe gondoltam
volna magam (a fél név még
stimmelt is), aki a végén csak
rájön, hogy vannak helyek a
mindenségben, ahol boldognak érezheti magát az ember,
s ez a boldogság csak egy
lépésre van tõle. Igaz, ezt az
egy lépést oly nehéz megtenni, de nekem most sikerült,
itt, Sajkodon, s mondhatom,
igen meg voltam magammal
elégedve. Az erdõ mélyi teaházról már nem is beszélve...
Praznovszky Mihály
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Átadták a város kulturális díjait
Ahol nincs kultúra, ott
nincsen haza – mondta a
magyar kultúra napján
Szõcs Géza. Füred kulturális díját Gaál Ágnes vehette
át, Kenyeres Gábor pedig
díszoklevelet kapott.
– A kultúra olyan, mint egy
folyó. Megragadhatatlan, állandó
mozgásban van, új értékek keletkeznek, miközben régi értékek
vesztik el a korábbi hangsúlyukat.
Az évszázadok óta örökölt értékeket kibõvítjük, átértelmezzük,
ahol pedig nem volt eddig semmi,
ott általa lesz civilizáció. A kultúra
által értjük meg a világot és helyezzük el magunkat benne – fogalmazott Szõcs Géza kormánybiztos,
aki hangsúlyozta: Balatonfüred az
ország kulturális fõ helyszíneinek
egyike, ahol egész évben lüktet a
kulturális élet.
Az ünnepségen átadták a Balatonfüred Kultúrájáért kitüntetést,
amelyet Gaál Ágnes mûvész, nyugalmazott tanár vehetett át. Eddigi
munkássága elismeréséül a város
önkormányzata Balatonfüred Kultúrájáért díszoklevelet adományozott Kenyeres Gábornak, a Városi
Fúvószenekar tagjának.
– Eredetileg divattervezõ szerettem volna lenni, de mindenképpen olyan pályára vágytam,
amelynek köze van a rajzhoz. Bár
sok idõt és energiát vett el a tanítás
az alkotástól, nem bántam meg ezt
a kettõs utat. Nyugdíjazásom óta
már több idõm van az alkotásra,
sokat festek, a tükrözõdések témaköre izgat évek óta – mondta Gaál

Köz Kádi Sarolta tizenkét
évig volt igazgatója a balatonfüredi Bem József
Általános Iskolának, most
németet és történelmet
tanít teljes óraszámban.
4. oldal

Az aggastyán
költõ Füreden
Azt írom, ami foglalkoztat. Most elsõsorban az
apaság tölti ki az idõmet,
ezért gyerekverseket írok
– mondta Varró Dániel a
balatonfüredi közönségtalálkozón.
5. oldal

Húszéves
a NABE
Gaál Ágnes vehette át a Balatonfüred Kultúrájáért kitüntetést az Anna Grand Hotelben
Ágnes, akit elmondása szerint
nagyon meglepett a díj.
Az Anna Grand Hotelben
rendezett gálamûsoron Haumann Péter színmûvész finom
humorral teli fellépése aratott
nagy sikert. Gaál Ágnes 1978 óta
él Balatonfüreden, több mint
harminc évig tanított a Radnóti
Miklós Általános Iskolában.
1976-ban végzett a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola rajz–földrajz
szakán. 1992-ben népmûvészet–
kézmûves szakon szakoktatói
diplomát szerzett, majd elvégezte az Iparmûvészeti Fõiskola vizuális kommunikáció szakát is.

Nyaranta festõtábort szervezett tehetséges gyerekek részére.
A mûvész-tanár több generációnak adta át tudását és az alkotás
örömét a tanórákon és a táborok
keretében. A tanítás mellett folyamatosan alkotott.
Gaál Ágnes kiemelkedõ alkotója és meghatározó egyénisége
Balatonfüred kulturális és mûvészeti életének. Festményei közés magángyûjteményekben Magyarországon kívül Ausztriában,
Németországban, Franciaországban is megtalálhatók.
– Képei nem elsõsorban a látványt képezik le, hanem a motí-

vumról benne élõ képet. Szemlélete újszerû, megoldása egyéni.
Ez az, ami ritka manapság – jellemzi munkásságát Gopcsa Katalin mûvészettörténész.
Kenyeres Gábor Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának titkára. Kulturális tevékenységét a városban ötven éve
folytatja a Városi Fúvószenekar
tagjaként.
Példamutató magatartásával
és hangszeres közremûködésével
részt vett a zenekar összes külföldi, illetve belföldi megmérettetésén.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A Nõk a Balatonért
Egyesület 2015. január
22-én ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Az eltelt húsz évben a
kitûzött célok nem
változtak.
6. oldal

Aranyérmes
lóczys kézisek
A Lóczy gimnázium fiú
kézilabdacsapata a diákolimpia VI. korcsoportjának gyõri döntõjérõl
aranyéremmel tért vissza..
11. oldal

Császár Attila esperes lett
Január 11-én ünnepélyes keretek között iktatták be hivatalába a
Veszprémi Református Egyházmegye új esperesét, Császár Attila
arácsi, tihanyi, balatonudvari lelkipásztort. A helyi református
templomban megtartott ceremóni-

án letették az esküt az egyházmegye új tisztségviselõi is. A családi hagyományt továbbvivõ esperest az Arácsi Népházban
megtartott szeretetvendégségen
kérdeztük meg. (Részletek a 8.
oldalon.)

Utánpótlás-nevelõ központ is épülhet a nyárra elkészülõ uszoda mellé

Akadémia is épülhet az uszoda mellé

Császár Attila református lelkész januártól vezeti az egyházmegyét

Legkésõbb június végére el
kell készülnie a harminchárom
méteres fedett medencével és
wellnessrészleggel ellátott városi
uszodának. Az egymilliárdos beruházással létesített uszodához a
tervek szerint egy szálláshelyként
is mûködõ, kézilabda utánpótlásnevelõ akadémia is épülne.
– A mûszaki átadás hivatalos
határideje április 30. A kivitelezõ
jelezte, hogy módosítsunk a ha-

táridõn, ehhez azonban egy szigorú, tételes ütemezési tervet kértem. Legkésõbb június végére el
kell készülnie az uszodának, a
látványcsapatsportok erõsítésére
kiírt támogatási rendszer ezt írja
elõ. Az uszoda egyébként négycsillagos szolgáltatásokat nyújtó
létesítmény lesz, amelyhez a tervek szerint egy akadémiát is építünk – válaszolta kérdésünkre dr.
Bóka István polgármester.

A szálláshellyel is rendelkezõ, kézilabda utánpótlás-nevelõ
központ a tervek szerint egybe
lenne építve a most épülõ új uszodával, és annak infrastruktúráját
használná.
A hatszázmilliós beruházáshoz már 420 millió forint támogatást kapott a város, szintén a társasági nyereségadó-rendszeren
keresztül.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Átadták a város kulturális díjait
(Folytatás az 1. oldalról.)
Minõsítõ koncerteken szólóhangszeres játékával emelte a zenekar színvonalát.
1969 óta különbözõ formációkban, komoly- és könnyûzenei
együttesekben is játszik Balatonfüreden. A Városi Fúvószenekarban ötven éve látja el a titkári teendõket, mindemellett hangszeres játéka is példamutató a felnövekvõ ifjúság, illetve utánpótlás
számára.
– Úgy érzem, mintha a zenekar az én nagy családom lenne, ha
nem tenném mindezt, cserbenhagynám õket – vallott tevékenységérõl.
mt

(Folytatás az 1. oldalról.)
Most készülnek a kiviteli tervek, utána döntenek majd az
akadémia esetleges megépítésérõl
– mondta Bóka István.
Jelenleg a belsõ burkolási munkálatok mellett a városi uszoda
felsõ szintjének falazása zajlik.
Várhatón február végére tetõ alá
kerül az épület, utána kezdõdhet
meg a már kialakított két medence
speciális szigetelése és burkolása,
amit a próbaüzem követ majd.
Az épület homlokzata a Balaton Szabadidõközpont stílusához
illeszkedik, ugyanazt a kõdíszítést
kapja. Mint arról korábban már
beszámoltunk, a kormány kiemelt
jelentõségû sportberuházássá
nyilvánította a városi uszoda építését, amelyhez 350 millió forint
különtámogatást adott. Az összesen egymilliárd forintból épülõ, a
Balaton Szabadidõközpont melletti területen elhelyezkedõ váro-

A kép bal szélén látható
Kenyeres Gábor a Balatonfüred
Kultúrájáért díszoklevéllel és
Gaál Ágnes a kitüntetéssel

Elismerés Szabó István
hegyközségi elnöknek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október
23-a alkalmából Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter Kovács Béla-díjat, az Életfa Emlékplakett arany, ezüst és bronz fokozatát, Miniszteri Elismerõ Oklevelet, valamint Miniszteri Dicséret elismerést adományozott.
A kitüntetéseket október 21én a Földmûvelésügyi Minisztériumban adták át.

Az Életfa Emlékplakett bronz
fokozat kitüntetést kapta Szabó
István, a Veszprém Megyei Kormányhivatal nyugalmazott falugazdásza, a Balatonfüred–szõlõsi Hegyközség elnöke kimagaslóan eredményes, három évtizedes szõlészeti és borászati
munkájáért, illetve a hazai borokat népszerûsítõ tevékenységéért.
BFN

Életet mentettek a rendõrök
Bejelentés érkezett a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság tevékenységirányítási központjába
2014. december 19-én délután, miszerint egy 66 éves balatonfüredi
lakos ismeretlen körülmények között eltûnt. Felesége elmondása
alapján az idõs férfi reggel indult
el otthonról egy – a lakóházukhoz közeli – patakátfolyáshoz,
hogy ott vízelvezetési munkálatokat csináljon. Az asszony néhány órával késõbb a patakhoz
ment, de ott csak a munkavégzéshez használt talicskát találta, a

férjét nem. Ezt követõen értesítette a szomszédokat, valamint
bejelentést tett a rendõrségre. A
kiérkezõ Gézárt Viktor rendõr
zászlós, körzeti megbízott és
Dõry Ádám rendõr õrmester, járõr terepkutatást végeztek, amely
során egy murvás úttól körülbelül
száz méterre meglátták a férfit, aki
a patakba esve feküdt.
A bácsit kiemelték a vízbõl,
majd a helyszínre mentõt hívtak.
A mentõszolgálat munkatársai a
magatehetetlen és átfázott S.
Andrást kórházba szállították.

Körözött jármûvet fogott
a rendszámfelismerõ rendszer
Telitalálatot jelzett január 11én 15 óra 40 perkor szolgálatteljesítés közben a rendszámfelismerõ rendszer Balatonfüreden.
Egy közúti álló ellenõrzés során a Balatonfüreden, egy keresztezõdés elõtt ellenõrzést végzett
Fischer Rajmund rendõr törzszászlós, baleseti helyszínelõ, mikor a szolgálati gépkocsiban lévõ
Sigmoid rendszámfelismerõ rendszer találatot jelzett egy BMW típusú személygépkocsira. A jármûvet ezt követõen az intézkedõ
rendõr követte, majd megállította, és a jármû vezetõjét igazoltatBALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Akadémia is épülhet
az uszoda mellé

ta. Az ellenõrzés során kiderült,
hogy a jármûvet a Gödöllõi Rendõrkapitányság bûnügyi számon
körözi, mivel a gépjármû bûncselekmény tárgyát képezi.
Mint kiderült, a gépjármû tulajdonosa a kocsit 2014 tavaszán
vásárolta Budapesten egy interneten hirdetõ magánszemélytõl. A
gépkocsi körözését elrendelõ hatósággal a kapcsolatot felvették a
szükséges intézkedések megtétele végett, a gépkocsi tulajdonosát
a Balatonfüredi Rendõrkapitányságra a körülmények tisztázása
végett elõállították.

si uszodában egy 33 méteres medencét, egy oktatási célokat szolgáló kisebb medencét, nézõteret
és egy szaunával, gõzkabinnal,
pezsgõfürdõvel ellátott wellnessrészleget alakítanak ki.
A 3200 négyzetméter területû, háromszintes épület ad majd
helyet a füredi iskolások úszóóráinak, itt tartja a Balatonfüredi
USC az edzéseket, illetve rendezi
meg a korosztályos bajnoki mecscseit, és persze a lakosság elõtt is
nyitva áll majd az uszoda.
A 2021-es magyarországi
úszó-, vízilabda-, mûugró-, mûúszó- és nyílt vízi világbajnokságon a nyílt vízi úszószámok versenyzõinek az uszoda biztosítana bemelegítési és edzéslehetõséget, de már idén, a június végén
Füreden rendezendõ nyílt vízi felnõtt Világkupán is szükség lesz a
létesítményre.
Martinovics

Születésnapi ünnepség az évfordulón
Január 24-én az Arácsi Népházban ünnepelte megalapításának 20. évfordulóját a Nõk a Balatonért Egyesület.
1995. január 22-én Alsóörsön
polgármester-feleségek összefogásával jött létre a szervezet, a
Balaton vizének és környezetének
védelme érdekében. Az egyesület

dinamikusan fejlõdött az évek
során, ma már hétszáz tagja van,
akik a tavat körbeölelve, lakóhelyük szerint húsz önálló csoportba szervezõdve dolgoznak.
Az ünnepi konferencián számba vették a kéz évtized munkáját.
Volt teendõ és feladat bõven. Parkokat, emlékhelyeket hoztak lét-

re, szobrokat állítottak. Megújították az almádi Öreg parkot,
több száz újonnan ültetett fa, sétautak, zöldfelületek szolgálják
itt 2009 óta a Balaton partján pihenni vágyókat. A célok ma is
hasonlóak, mint két évtizede, a
vizek és a természet védelme továbbra is fontos a szervezet szá-

mára, ugyanakkor jelenleg saját
mûködésük pénzügyi hátterének
biztosítása jelenti a legnagyobb kihívást – hallottuk a születésnapi
rendezvényen.
(Az egyesületrõl szóló részletes írás második részét a 6. oldalon olvashatják.)
Bán

Kilógott a bûnjel
az autó ablakán
Egy Opel típusú gépkocsi közlekedett január 15-én hajnali 1 óra
45 perckor a 71. számú fõúton
Révfülöp felõl Balatonfüred irányába. A gépjármû rakterébõl különbözõ fémtárgyak lógtak ki, ez
lett gyanús Dávid Lajos rendõr
fõtörzszászlós és Gerencsér Péter rendõr fõtörzszászlós körzeti
megbízottaknak, akik ellenõrizték
a kocsit. A gépkocsit vezetõ R.
Zoltán 35 éves emõdi lakos, utasai, K. Gergõ és A. Gábor a gépkocsiban lévõ szállítmány eredetét (több összehajtogatott rézlemez, valamint egy kb. 2,5 méter
nagyságú fúrófej) hitelt érdemlõen igazolni nem tudták, továbbá
idegesen viselkedtek. Az elõállítás során nevezettek elmondták,
hogy Budapestrõl indultak délután kocsikázási szándékkal, és
Keszthelyen kötöttek ki. A réztárgyakat elmondásuk szerint a
71-es számú fõút mellett találták
az éjszaka folyamán Badacsony
környékén. A gépkocsiban a jobb
hátsó ajtóban egy fogó volt, valamint több fekete kesztyût is találtak a rendõrök. Ezt követõen a
személyeket elõállították a Balatonfüredi Rendõrkapitányságra,
ahol R. Zoltán elismerte, hogy Badacsonytomajról, az elõzõ munkahelyérõl tulajdonította el a gépkocsiban lévõ tárgyakat. A személyek ellen lopás bûncselekmény
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás indult.
BFN

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Emlékpark Kutas Árpádnak
Felavatták a néhai képviselõ, korábbi alpolgármester, a város díszpolgárának emléket állító parkot.
A Kutas Árpád emlékpark Arács
szívében, a Béke utca végén áll.
– Ez a hely rendkívül fontos
volt Árpád számára. Arácsi fejlesztések, felújítások és kezdeményezések sokasága kötõdik hozzá. Õ emeltette a szõlõmunkások-

nak emléket állító szobrokat, az õ
álma volt a vadaspark megvalósítása, a népház felújítása, a Koloska-völgy ápolása. Újítsuk meg,
ápoljuk úgy a Koloska-patak partját, ahogy õ szerette volna – mondta Bóka István polgármester az
emlékpark avatásán.
A közterület elnevezését Fabacsovics Zoltán, az Arácsért

Közalapítvány elnöke, több tucat aláíróval egyetemben kezdeményezte, mivel Kutas Árpád
életútja szervesen kapcsolódik a
városrészhez. – Neki köszönhetjük, hogy itt áll a szoborpark, neki köszönhetjük, hogy hidat épített nemcsak a Koloska-patak fölött, hanem a a különbözõ generációk, az arácsiak és a fürediek

között – fogalmazott Fabacsovics
Zoltán.
Az emlékpark avatása után az
Arácsi Népházban mutatták be
Takács Miklós Kutas Árpád, Balatonfüred Város Díszpolgára
címû kötetét. A zsúfolásig telt teremben, ahol jelen volt Kutas Árpád két fia és volt felesége is, Bóka István polgármester emlékezett

A Kutas Árpád emlékpark avatása Arácson

Bóka István polgármester Kutas Árpád közösségteremtõ tevékenységét méltatta az Arácsi Népházban tartott könyvbemutatón

Újra nyit a Balaton
Májusban újra megrendezik a
többféle programot adó Nyitott
Balaton akciót – döntöttek a Balatoni Regionális TDM-szövetség
közgyûlésén.
A Balaton csak pár hónapon
át érdekes nyaralóhely, vagy lehetne vonzó akár egész évben is?
Hiányoznak az egész éves programok, vagy a szolgáltatóknak
kellene talpon lenni a szezonon
túl is? Netán mindkettõ egyszerre? Régóta megfogalmazott vágy
és elvárás, hogy a Balaton a szûk
szezonális nyaralóhely helyett egy
egész évben programokat kínáló
régió legyen. Ötletek voltak eddig
is, azonban a változtatás lehetõségeit megfogalmazó koncepció
máig nem készült el, az ígért turizmustörvény pedig egyelõre
sehol. Tavaly új kezdeményezésként elõször rendezték meg a
Nyitott Balaton akciót, amely
arra a régi dilemmára kereste a választ, miszerint azért nem jönnek
tavasszal a Balatonhoz, mert nincsenek nyitva a szolgáltatók, vagy
fordítva, alig van kereslet ilyenkor a tó iránt, ezért nem éri meg a
szolgáltatóknak a nyitva tartás. A
szövetség sikeresnek nevezte a
tavaly tavasszal és õsszel is megrendezett, nagy érdeklõdést kiváltó programsorozatot.
A szövetség legfontosabb célja a balatoni turizmus fellendítése, amire a leghivatottabb az alulról, önkéntes alapon szervezõdõ,
a balatoni turisztikai egyesületeket tömörítõ regionális TDMszövetség. A Nyitott Balaton akciókkal a nyári szezonon kívül is
sikerült a figyelmet ráirányítani a
tóra, ezért ezt a kezdeményezést
folytatni kell – hangzott el a szervezet Tihanyban tartott tisztújító közgyûlésen.
Hoffmann Henrik, a szervezet
újraválasztott elnöke szerint az
egész szakma kudarca, hogy nem
sikerült az elõzõ parlamenti ciklusban elérni a turizmustörvény
megszületését. A szervezet álláspontja szerint helytelen, hogy a
turizmusirányítás feladatai az ön-

kormányzatoknál vannak, amelyek területi korlátozottságuk miatt alkalmatlanok erre. A nemzetközi piacon nem települések, hanem térségek és országok versenyeznek – hangsúlyozta az elnök,
aki kiemelte: a törvénytervezethez benyújtott javaslataikban
többféle elképzelés is létezik a
TDM-szervezetek finanszírozására. Egyfajta alulról finanszírozottságra lenne szükség, vagyis az
idegenforgalomban érdekelt vállalkozók turisztikai hozzájárulása
biztosítaná a forrást a szakmai irányítás mûködtetéséhez.
A május 10–11. között rendezendõ Nyitott Balaton akció ezúttal is koncerteket, gyerek- és
sportrendezvényeket, szabadidõs
programokat ölel majd fel. Lesznek strandprogramok, gyalogos,
illetve kerékpáros túrák és gasztronómiai események. A cél, hogy
májusban ne egy alvó térség fogadja a Balatonhoz érkezõket, hanem nyitott vendéglátóhelyek és
jó programok. Az akcióban a regionális TDM-szövetséghez tartozó mind a 17 település részt vesz
majd. Ez lefedi az egész Balatont,
így mindkét parton ismét felpezsdül az élet már májusban.
A közgyûlésen újraválasztották
a szervezet eddigi elnökét, Hoffmann Henriket, a Siófoki Fürdõegylet képviselõjét. A két alelnök a
balatonföldvári Fekete Tamás és a
keszthelyi Tar László lett. Az elnökség tagjai közé választották Vászolyiné Dobrosi Ágnest, a füredi
turisztikai egyesület elnökét is.
A három éve alakult szervezet a balatoni turisztikai egyesületeket tömöríti, és mára a Balaton idegenforgalmának jelentõs
szereplõjévé vált. A stratégiai cél
változatlan: a Balaton-régió 3–4
éven belül a belföldi, 5–6 éven belül
pedig a közeli külföldi országok
turistái számára legyen vonzó
hely, ahol tavasszal is szívesen
töltik el idejüket kirándulással,
túrázással, sétákkal, kerékpározással, lovaglással, vitorlázással.
balatonfured.hu

az egykori alpolgármesterre, mint
mondta: igazi közösségépítõ ember volt, integráló személyiség,
megfelelõ bölcsességgel.
A város közalapítványának
kiadásában megjelent kötet teljes
történeti áttekintést ad Kutas Árpád (1960–2010) életútjáról,
fényképeken, újságcikkeken, valamint barátok, ismerõsök visszaemlékezõ írásain keresztül ad képet az ötvenéves korában hirtelen elhunyt néhai képviselõrõl.
– 1982-ben érkezett Árpád
Füredre, még abban az évben meg-

ismerkedtünk és barátok lettünk.
Különleges ember volt, tele életörömmel és tenni vágyással. A
kötetben igyekeztem bemutatni
szerteágazó tevékenységeit, a sikeres útépítõ vállalkozót, a közéleti embert, a város díszpolgárát.
Írtam a kötethez magam is emlékezõ szöveget, de túl érzelmes lett,
így végül kihagytam a könyvbõl
– fogalmazott Takács Miklós, aki
az esten fényképek sokaságát bemutatva hosszan anekdotázott
Kutas Árpádról.
balatonfured.hu

Kevés balatoni halat ettünk
Örvényesen tartotta
kibõvített elnökségi ülését a Balatoni Szövetség.
A napirendek között
szerepelt a balatoni
halgazdálkodás jelene,
amelyrõl Szári Zsolt, a
Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója tartott elõadást.
A szakember elmondta, a
2013-ban életbe lépett új halászati törvény alapvetõen változtatta
meg a cég gazdálkodási szerkezetét, mások lettek a célok is.
Nincs halászat a Balatonon. Ma
elsõsorban a süllõ és ponty utánpótlására helyezik a hangsúlyt, de
fokozzák a harcsa, a balin és a
csuka pótlását is. Törekednek
arra, hogy az üdülési szezonban
fogható méretû halakat telepítsenek, ezek kihelyezése a horgászok körében igen népszerû.
– A halászat megszûnése negatív hatásokat is magával hozott,
ilyen a busaprobléma, illetve a
halellátás biztosítása. Nevezete-

sen, ha nincs halászat és a horgászok sem értékesíthetik a kifogott
példányokat, hogyan kerül az
emberekhez a hal? Lesz-e még valaha balatoni hal az éttermek étlapján? A kérdésekre meglepõ választ kapott a Balatonfüredi Napló a vezérigazgatótól.
– Véleményem szerint ugyanúgy fog eljutni a hal az emberekhez, éttermekhez, ahogy eddig.
Már legalább 10–15 éve gyakorlat ugyanis, hogy a vendéglátósok
csupán 1–2 kg halat vesznek meg
hivatalosan, a többit más vízterületekrõl szerzik be. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy az eddig
felszolgált süllõ vagy ponty valóban balatoni volt, hiszen jóval olcsóbban hozzá lehet jutni az
egyébként semmivel sem rosszabb
minõségû ukrán vagy épp kazahsztáni halakhoz. Ezzel éltek és
élnek is a vendéglõsök. Mi 2700
forintért adtunk egy kilogramm
halat, szemben az ukrán 1500 Ftos árral. Ezzel képtelenség versenyezni. Véleményem szerint
amúgy nagyon szakavatottnak kell

ahhoz lennie valakinek, hogy különbséget tegyen balatoni és ukrán süllõ között, az egyszerû vendég biztosan nem tudja megállapítani, hogy épp honnan származik a számára felszolgált hal. Képzelje csak el, egyik évben mindössze 15 kg! – nem tévedés – halat értékesített a cégünk a vendéglátósok felé, miközben 40–50 tonna az a halmennyiség, ami elfogy
a balatoni éttermekben. Az óriási
különbségbõl is látszik, mirõl beszéltem.
– Minden így marad? Balatoni
hal helyett együnk hekket?
– A hekk egyébként igen népszerû étel a Balatonnál, azzal senki sem vitatkozik, ebbõl a halfajtából fogy a legtöbb. Sokan még
ma is azt hiszik, hogy a hekk egy
balatoni hal. De természetesen
tudjuk, hogy van kereslet az igazi
balatoni halra is. Éppen ezért a
közeljövõben felépítünk egy, a Balaton vízrendszerébõl származó
halbrandet, ami azt jelenti, hogy a
Balaton egykori kiöntésterületén
létesült halastavakban (pl. Fo-

A Balatoni Szövetség kibõvített örvényesi tanácskozására Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség
elnöke, Szigliget polgármestere (a képen balról) meghívta Szári Zsoltot, a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy tájékoztassa a polgármestereket a társaság tevékenységérõl

nyód térségében) termelnénk meg
ezeket a halakat. Szigorú minõségi követelményeknek megfelelve,
konyhakész balatoni halat kínálnánk, pl. süllõ- vagy pontyfilét
bárki számára. Tehát hamarosan
újra elérhetõ lesz a balatoni hal.
Az ülésen a Bakony–Balaton
Horgászszövetség elnöke, dr.
Táncsics Aladár elmondta, hogy
a horgászok érdekképviseletei
örömmel vették tudomásul, hogy
már részesei lehetnek a haltelepítéseknek, szakmai javaslataikat is
elfogadják. A horgászturizmus fejlesztése terén azonban még látnak
hiányosságokat, de szerencsére ma
már a hivatalos horgászok mellett
áll a törvény is, a rapsicok nem
sok jóra számíthatnak. A halak
õrzését ugyanis a közeljövõben
nemcsak a halgazdálkodási cég
szakemberei, hanem egy államilag
létrehozott halászati õrcsoport,
„halkommandó” is végzi majd az
agrártárca megrendelésére.
A Balatoni Szövetség ülésén
ismét téma volt a Balaton vízszintjének 110-rõl 120 cm-re való emelése. Korábban a balatoni polgármesterek kiálltak az ötlet mellett,
ma már óvatosabban fogalmaznak. Balassa Balázs, a szövetség
elnöke, Szigliget polgármestere
szerint a vízszint megemelése sok
elõkészítéssel jár, szükségszerû,
hogy minden szakmai szempontot figyelembe vegyenek a döntéshozók. Azt kérte a vízügytõl,
hogy fogalmazzák meg a fejlesztési elképzeléseket, a szükséges
part menti beavatkozásokat, hogy
lássák, ezek találkoznak-e az önkormányzatok igényeivel, elképzeléseivel. Csak olyan koncepció
fogadható el, amely összhangban
van a települések elvárásaival. A
vízszint megemeléséhez több tíz
kilométeres szakaszon parti
védmûveket kell építeni, és elengedhetetlen a Sió-csatorna
továbbfejlesztése is. Utóbbira
egyébként a kormány 12 milliárd
forintot különített el.
Bán László
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Még mindig keresem a választ
Beszélgetés Köz Kádi Saroltával
Köz Kádi Sarolta tizenkét
évig volt igazgatója a Bem
József, majd Református
Általános Iskolának.
Levezényelte azt a váltást,
ami során közel ötven év
után egyházi intézmény
lett a Bem iskolából.
Megélte, hogy a pécselyi
iskolát elõbb idecsatolták,
majd elcsatolták, azt is,
hogy a Piros iskola épülete
egy ideig hozzájuk
tartozott – odajártak az
alsósok –, majd visszakapták a katolikusok.
Igazgatása alatt a város
egyetlen kisegítõ tagozata
pedig, leválva az anyaiskoláról, önálló tanintézménnyé vált. Köz Kádi
Sarolta most németet és
történelmet tanít teljes
óraszámban. Furcsa volt
2014 szeptemberében az
évkezdés, meséli.
Most csak a tanításra
koncentrálok
– A szeptemberem furcsa volt,
egyrészt megszoktam a sok munkát mint igazgató, másrészt vissza
kellett szoknom a tanításba, mert
minden osztályban tanítok, teljes
óraszámban, és a mostani némettanítás számos feladattal jár, applikációkat készítek, feladatokat
állítok össze, ez sok idõt igényel.
Az iskolai 32 tanóra a szakos kollégáknak valóban sok plusz otthoni felkészüléssel jár, ezt mindenkinek be kell látnia. Most csak
a tanításra koncentrálok – meséli
a vastag falú, száztíz éves, patinás épületben, ami mindkettõnknek Az Iskolát jelenti nagybetûvel, hiszen fürediek generációi

jönni tanítani. A szüleinek Csopakon volt szõlõje, sok idõt töltött itt nyaranta, itt ismerte meg a
férjét is. A Radnóti általános iskolába adott be pályázatot, ahova ugyan napközis tanárnak felvették volna, de õ mint frissen
végzett tanár, a tanult szakot, a
történelmet és az oroszt akarta tanítani. Így került két évre a füstös kéményû Ajkára, ahol falusi
lányként, illetve egykori pápai
gimnazistaként nem érezte igazán jól magát, visszavágyott a Balaton partjára.
1981-ben végre felvették a
Bem iskolába orosz–magyar szakos tanárnak. Nagy tapasztalatú,
nagy tudású tanárok voltak a Bemben. Kardos Géza igazgató akkori
szokás szerint a fiatal pályakezdõknek egy idõsebb patronálót
jelölt ki. Köz Kádi Saroltának Tóth
Miklósnét, Jusztit, akitõl nagyon
sokat tanulhatott. – Ilyen volt és
ilyen ma is a Bem, illetve Református tantestülete, befogadta és
segítette a fiatal tanárokat. Aki itt
kezdte a pályáját, be tudott illeszkedni: voltak nagy beszélgetések,
jó hangulatú ünnepek, az ének tagozatosok zenéltek, a kollégák
énekeltek. Késõbb is szinte kihalásos alapon lehetett ide bekerülni, a nyugdíjasok helyére tudtunk
csak felvenni pályakezdõket, akiket mindig befogadott, segített az
iskola – emlékszik vissza az elmúlt harmincöt évre.
Minden iskola harcolt
a gyerekekért
– Igazgató úgy lettem, hogy
elõtte voltam szakszervezetis, a
tantestületben munkaközösségvezetõ, a városi német munkaközösség vezetõje, és Horváth Ernõ

A Református iskola 2005-ben ünnepelte a polgári iskola százéves és a Bem iskola negyvenéves évfordulóját
igazgató, úgy látszik, felfigyelt a
munkámra. Amikor a nyugdíjazása közeledett, szólt, hogy szeretné, ha megpályáznám az igazgatói állást. Mivel nem igazán voltak ilyen ambícióim, megkérdeztem errõl a kollégákat, akik biztattak, így lettem igazgató – megyünk vissza az idõben.
A füredi, akkor már három általános iskola között egészséges
verseny volt, mindegyik harcolt
a gyerekekért, de a Bem jó hírû
ének tagozatára a rendszerváltás
után egyre kevesebben jelentkeztek. – A szülõknek fontosabb lett
a piacosítható tudás, az idegen
nyelv és a számítástechnika, és
ilyen tagozat volt már a két másik
füredi iskolában. Bár a gyerekek
szerették az éneket, az énekkart,
aminek óriási nevelõereje van, de
ezt a szülõk már nem ismerték fel.
Nemrégiben mondta egy diákom:
„Saci néni, igaz, hogy nem 14
évesen nyelvvizsgáztunk, hanem
18 évesen, de bejártunk sok országot, sok szereplésünk volt, és

Köz Kádi Saroltának mindkét, ma már felnõtt gyermeke is bemes volt, annak ellenére, hogy Csopakon laknak. Idejártak a zeneiskolába is.
1989-ben, amint megszûnt az orosz mint kötelezõ
nyelv, és az orosz szakosoknak átképzést szerveztek, Köz Kádi Sarolta azonnal jelentkezett, és mivel
a német nyelvet mindig szinten tartotta, megszerezve a nyelvvizsgát, nem volt gond a szombathelyi
fõiskolán a német szakot elvégeznie. Igazgatóként
közoktatás-vezetõire járt két évig, és jött még pár
továbbképzés, tanfolyam, most pedig tart a pedagógusminõsítése.

Köz Kádi Sarolta (fent) ma
teljes óraszámban németet és
történelmet tanít.
Régi tanárok és diákok
2005-ben, az iskola jubileumi
ünnepségén (jobbra)

végeztek itt, a valamikori polgáriban, majd 1965-tõl, a város akkor
még egyetlen általánosában, a
Bem József Általános Iskolában.
Nagy beszélgetések,
jó hangulatú ünnepek
Köz Kádi Sarolta 1979-ben
végezte a tanárképzõt Pécsett, és
mindig is Füredre szeretett volna

jól éreztük magunkat”. Sokáig
szerettük volna az ének tagozatos profilt megtartani, de elfogytak a diákok, és 2005-ben elindítottuk a matematika tagozatot.
Nagyon szép eredményeink voltak, de mégsem volt vonzó akkor
már a matematika. Számomra még
most is érthetetlen, hogy miért
nem futott fel ez a tagozat, rengeteg munka volt benne, és jöttek is
az eredmények. Ráadásul, amikor
a Piros iskola épületét, ahova az
elsõsök és a másodikosok jártak,
visszakapta a katolikus egyház,
az terjedt el a városban, hogy az
iskola sorsa bizonytalan, lehet,
hogy megszûnik a Bem.
Sajnálatos, hogy nem minden
szülõ tudta elfogadni, hogy a gyereke kisegítõ tagozatos tanulókkal egy épületbe jár. Hozzánk csatolták Pécsely iskoláját is 2004ben, és az óváros gyerekei között
volt egy-két cigány is, aki idejárt.
A fõként a Füredre betelepülõ
szülõk között voltak olyanok,
akiknek nem tetszett az iskola
összetétele. A körzetesítés miatt
a hozzánk jelentkezõket fel kellett venni, ugyanakkor szabadon
választhattak a szülõk az iskolák
közül, elvihették a gyereket, ha
akarták. Azért szomorú ez, mert
például a kisegítõs, úgynevezett
sajátos nevelési igényû gyerekekkel sem volt semmilyen probléma. Intelligensek, udvariasak voltak, de a másságot, úgy tûnik, nagyon nehéz felnõttnek és gyereknek egyaránt elfogadni. Sõt, a gyerekeknek talán még könnyebb.

Beindult egy negatív spirál, és
egyre kevesebb lett a diák. Pedig
több rendezvényt is szerveztünk,
hogy halljanak az iskoláról, ilyen
volt a Pünkösdi ének, ami sok
munkával, kiadással járt, de nem
váltotta be a reményeket, nem
lettünk népszerûbbek. Ez a kórustalálkozó meg is szûnt tavaly.
A Kodály-hangverseny, ami már
a 49. lesz idén, is innen indult
el. Évente megrendeztük a nagy
akadályversenyt, ott volt a szívhez szóló Bem-ünnepély is.
2005-ben az iskola százéves évfordulóját és a negyvenéves Bem
iskolát ünnepeltük a volt tanítványokkal közösen. Mindig korszerûek, naprakészek voltunk. Elsõnek volt az iskolának honlapja,
elsõk voltunk a számítógépes lefedettségben, amikor az iskolákban nem volt interaktív tábla, mi
már projektorokkal tanítottunk. A
továbbtanulási mutatóink is jók
voltak, az eredményeiket a diákjaink a középiskolákban is megtartották. Még a mai napig is keresem a választ, hogy miért nem
tudott az iskola a városban népszerûbb lenni – sorolja az erõfeszítéseket a volt igazgatónõ.
Az iskola mögé odaáll
a református egyház
A református iskolává alakulás nem ment zökkenõmentesen.
Bár voltak tájékoztatók a szülõknek az egyház elvárásairól, mielõtt megszavazták, hogy kerüljön át az iskola a Balatonfüredi
Református Egyház fenntartásába, a gyakorlatban több probléma
adódott. – A reggelenkénti áhítat
sok volt a tantestületnek, a diákoknak és a szülõknek is. Az elsõ
félév után kértem Miklós Ferenc
lelkész urat, legyen csak heti kétszer áhítat, õ ebbe bele is egyezett, így most ez a rend. A családi
vasárnapokra két éven át mindenkinek a református templomba
kellett menni, a mostani tanévtõl
mindenki a saját felekezete templomába mehet, ami a szülõknek is
megfelelõbb. Az elsõ református
évfolyamon 25-en, a másodikon
12-en jelentkeztek az iskolába,
remélhetõen a felekezeti nyitás
meghozza az eredményét, és más
vallású keresztények is ideíratják
majd a gyerekeiket.
A református egyház, amikor
átvette az iskolát, átvette a tantestületet is, leépítés nem volt.
Az egyház oktatási „törvénye”

szerint az igazgatónak érthetõ módon lehetõleg reformátusnak kell
lennie, ami most az utódom, Rojtos Norbert kinevezésével meg is
valósult – folytatja Köz Kádi Sarolta, hozzátéve, hogy az új igazgatóval nagyon jó a kapcsolata.
– Két évig katolikusként voltam igazgató, valóban nem vagyok
tájékozott az istentiszteletek rendjét illetõen, de meg kell mondjam,
sok rokonszenves vonást találtam
a református vallásban, és mindenkinek mindig elmondom, hogy
a lelkész úrtól én még olyat nem
hallottam sem a templomban, sem
az áhítatokon, ami nem lett volna
összeegyeztethetõ a katolikus hitemmel: miatyánkot imádkozunk,
egy bibliai igét példákkal elmagyaráz a gyerekeknek, akik szívesen
énekelnek, és lelkesebben köszönnek áldás, békességgel, mint jó
reggelttel vagy jó napottal. Természetes, hogy egy egyházi iskolában vannak elvárások a viselkedést illetõen, aminek meg kell felelni. Ha a szülõk ezt megismerik,
elfogadják, akkor nyugodt lélekkel beírathatják ide a gyereküket.
Az oktató-nevelõ munkában pedig éppúgy a köznevelési törvény
vonatkozik ránk, mint más iskolákra, itt a nevelés az, ami mögé
odaáll a református egyház.
Volt bemes tanítványoktól hallom, hogy ez az iskola már nem
olyan, mint régen. Minden változik körülöttünk, és a pozitív irányú változáshoz az iskolának is
alkalmazkodni kell. Nem kell félni, az értékek, amelyeket tíz-húsz
éve közvetítettünk, mint például
az ének-zenei nevelés, gyermekközpontúság, színvonalas kulturális rendezvények, ünnepi megemlékezések, írás, olvasás, számolási készségek, ne lennének ugyanolyan fontosak számunkra ma is.
Miután református iskolává váltunk, nem dobtunk ki semmit abból, ami a Bem iskolában fontos
volt, hanem csak hozzátettünk.
Ma már nem tartozik ide a pécselyi iskola, ami az Eötvös iskola tagintézménye lett, a kisegítõ
iskola is önállóan mûködik, nem
tarthatta meg jogilag az egyház,
úgy tûnik, most nyugodt, építkezõ idõszak következik az iskola
életében – teszi hozzá a „címzetes igazgató”, akinek, mivel több
mint tíz évig vezette az iskolát,
törvényileg is jár a megnevezés
az iskola élén eltöltött évekért.
Csorba Kata
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Az aggastyán költõ Füreden
Festõi Arács
pályázati felhívás
Az Arácsért Alapítvány kuratóriuma alkotói pályázatot hirdet Festõi Arács címmel.
Várjuk azokat az arácsi témákat feldolgozó festmények, grafikák fotóit, melyek szerzõi szívesen vennék, ha alkotásuk szerepelne az alapítvány 2016-os, várhatóan 400 példányban megjelenõ falinaptárában.
A kiírásra kerülõ pályázat célja, hogy a beérkezõ pályamûvek közül kiválasztásra kerüljön az a 12 alkotás, mely az év
végén megjelenésre kerülõ alapítványi naptárban Arács értékeit, szépségeit a legszínvonalasabban mutatja be.
További információk és részletes pályázati kiírás az alapítvány honlapján: www.balatonaracs.hu

Tisztelt Támogatónk!
A Balatonfüred Városért Közalapítvány az elmúlt esztendõben
három nagy sikerû könyvet adott ki az önök támogatása segítségével, mely támogatást kutatóriumunk nevében hálásan köszönök.
E könyvsorozatot tovább folytatjuk, melyhez kérjük a korábbi
és az új támogatók segítségét egyaránt.
Több vonatkozásban új megoldást alkalmazunk, melyrõl a következõ tájékoztatást adjuk:
– Továbbra is biztosítjuk mindazon személyek függelékben történõ bemutatását, akik az adott év elején 10 000 Ft befizetésével
segítik a könyvsorozat kiadását. Tárgyévben ingyenes tiszteletpéldányokat biztosítunk támogatóink számára. Amennyiben
nem tud a könyvbemutatón részt venni, a könyvbemutató után
a Városi Könyvtárban a könyv átvehetõ.
– Cégek számára reklámoldalt biztosítunk, s mivel az elmúlt
évben szerzõdést kötöttünk a Könyvtárellátó Kft.-vel, így az
országban mindenfelé megismerhetik az önök tevékenységét.
– A Városi Könyvtárban megtalálhatók kiadványaink, korábbi
könyveink is megvásárolhatók a helyszínen.
– 2015-ben négy könyv kiadását tervezzük, ehhez kérem az ön
támogató segítségét.
– Kérem, amennyiben módja van rá, adója 1%-ával is támogassa
az alapítvány célkitûzéseit.
– Alapítványunk adószáma: 1822652–1–19
– Bankszámlaszám: 73200110–11285438
– E-mail: balatonfured.kozalapitvany@gmail.com
Csekkek a polgármesteri hivatal folyosóján, illetve a Városi
Könyvtárban találhatók.
Megköszönve támogató segítségét,
tisztelettel:
Molnár Judit
kuratóriumi elnök

A költõ, mint foglalkozás,
miért nem létezik?
Milyen, ha az ember
érettségi tétel lesz? És
mit csinál friss apukaként
a kezébe nyomott csecsemõvel? Varró Dániel járt
Balatonfüreden.
– A közelmúltban volt egy kisebb rendõrségi ügyem, kérdezték
az õrsön, hogy a mi a foglalkozásom. Költõ vagyok, válaszoltam.
Erre ingatták a fejüket, hogy ilyen
nincs, a mûfordítót viszont már
elfogadták, az egy létezõ szakma.
Nincs ezzel különösebb bajom,
annyiban fedi is a valóságot, hogy
versírásból tényleg nem lehet
megélni Magyarországon – kezd-

Varró Dániellel (balra)
Simon Gábor, a Lóczy
gimnázium magyartanára
beszélgetett a Vaszary Villában
rendezett közönségtalálkozón
te Varró Dániel a Vaszary Villában tartott közönségtalálkozót.
– A költészet nekem úgy jött,
hogy a nõvéremet akartam túllicitálni. Egyszerû rivalizálásnak indult. Késõbb persze átestem én is
a fájdalmas, meg nem értés fázison, de ez szerencsére nem tartott sokáig. Könnyed, érthetõ verseket akarok írni, szeretem a magyar nyelv játékosságát, kimeríthetetlen rímképeit, ebben lubickolok. Azt írom, ami foglalkoztat. Most elsõsorban az apaság
tölti ki az idõmet, ezért gyerekverseket írok. Ennyi. Nem gondolom túl az irodalmat. Itthon
nagy hagyományuk van a tragikus hangvételû verseknek, sok
költõ szinte vátesz volt, ami egyfajta elvárás is. Mindez azonban
a habitusomtól távol áll, alkatilag

a könnyedebb költészet áll közel
hozzám, volt, hogy egy kritikában a posztinfantilizmus elõfutárának neveztek. Mindenesetre én
biztos nem csinálok majd forradalmat vagy állok valaminek az
élére, alapvetõen visszahúzódó,
gátlásos vagyok, hacsak lehet,
nem megyek el otthonról – fogalmazott a javarészt középiskolás
diákok elõtt tartott találkozón a
gyermeklelkû költõ.
A saját bevallása szerint
szociofób alkotó szerint sokszor
tarthatatlan elméleteket tanítanak a diákoknak arról, milyen a jó
vers vagy ki a jó költõ. Õ maga
menekül mindenféle elvárás, elõírás és megfelelés elõl. Aggastyán
verselõnek tartja magát, hiszen
ennyi idõsen a legnagyobbak már
rég halottak voltak.

– Többször olvastam már kidolgozott érettségi tételeket a költészetemrõl, hát, jót mosolyogtam rajtuk, mint ahogy jó pár irodalomkritikán is. Volt egy versem,
amiben arról írtam, hogy milyen
boldog voltam a csajommal, amikor együtt néztük a tévében a kedvenc sorozatomat. Errõl a kritika
megállapította, milyen mély társadalomkritika húzódik benne,
megmutatja a tévé elõtt ülõk kiüresedett életét, miközben én
tényleg egyszerûen csak boldog
voltam a kedvesemmel a tévé elõtt,
és ezt le is írtam versben.
– Ott voltam a fiam születésekor. A kezembe nyomták, sírt, fogalmam sem volt, mit tegyek, miként nyugtassam meg, nem jutott
eszembe semmi. Aztán azon kaptam magam, hogy Ady Endre Párizsban járt az õsz címû versét
szavalom neki. Nem éppen egy
csecsemõvers, de elhallgatott és
figyelt. Tagadhatatlan tehát a költészet ereje – mondta végezetül a
kortárs magyar irodalom egyik
legsikeresebb szerzõje, akivel Simon Gábor, a Lóczy gimnázium
magyartanára beszélgetett.

Varró Dániel (1977) közérthetõ, széles rétegeket megszólító
mûveivel a kortárs magyar irodalom egyik legsikeresebb költõje.
Elsõ verseit 12 éves korában írta,
gimnazistaként már rendszeresen
publikált verseket és mûfordításokat különbözõ irodalmi lapokban és folyóiratokban.
Hét önálló kötete jelent meg,
és emellett több, fõleg gyerekeknek szóló könyv társszerzõje is.
Elsõ könyve, a 21 éves korában
megjelenõ Bögre azúr azonnal országosan ismert szerzõvé tette.
Második könyve, a Túl a Maszathegyen – verses meseregény ismét nagy siker volt, mint ahogy a
gyermeke születése ihlette Akinek a lába hatos – korszerû mondókák kisbabáknak címû kötet.
Legújabb könyve tavaly jelent meg, Akinek a kedve dacos
címmel.
Mûfordítói tevékenységet végez, verseket, színdarabokat fordít. Drámafordításait és egyéb
színházi munkáit számos budapesti és vidéki színház tûzte mûsorára.
martinovics

Két évtizedes helytörténeti munka
Györgyné Juhász Katalin kezdeményezésére 1994-ben alapították meg a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesületet. Kezdetben
26 alapító taggal mûködtek, az
elmúlt húsz évben azonban meg-

erõsödött a szervezet, jelenleg
hetven aktív tagja van.
Céljuk most is az, ami már két
évtizeddel ezelõtt is volt: Balatonfüred gazdag múltjának kutatása,
a még fellelhetõ dokumentumok

gyûjtése, megismertetése, hagyományainak, értékeinek ápolása és
megmentése.
A jubileumi ünnepségen minden tag egy-egy emlékplakettet
kapott ajándékba.

Takács Miklós beszél naptárgyûjteményérõl a Városi Könyvtárban rendezett kiállításon

Naptárkiállítás a könyvtárban
A képen az egyesület vezetõsége (balról jobbra): Csonka Endre, Hullerné Takács Ilona, Szekeresné
Rózsa Etelka, Budáné Bocsor Ágnes, Sárköziné Sárovits Hajnalka és Rácz János

A Városi Könyvtár idei elsõ
rendezvénye hagyományosan az
újévi naptárkiállítás volt. Takács
Miklós közel ezer naptárat gyûjtött össze az elmúlt években a

legkülönfélébb tematikából és
több országból.
Az érdeklõdõk a kiállításon
ezúttal a szõlõ és a bor tematikájú kalendáriumokat láthatták,

amelyeken a Balatonfüred környéki pincesorok éppúgy szerepeltek, mint a gyümölcs növekedése, de megjelentek a szõlõmûvelõ emberek is.
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Húszéves a NABE
A Nõk a Balatonért
Egyesület 2015. január
22-én ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját.
Az eltelt húsz évben
a kitûzött célok nem
változtak. A Balaton
vízminõségének, természeti, környezeti és
kulturális értékeinek
megõrzése és megvédése
soha véget nem érõ,
folyamatos feladat a tó
körül húsz csoportban
tevékenykedõ több száz
önkéntes hölgy számára.
A célok tehát nem változtak, de a megvalósításuk
módja, a szükséges
eszközök, az egyesület
mûködésének feltételei
gyökeres fordulatot vettek.
A 2014-es év a balatonfüredi
és arácsi csoport életében a megváltozott körülményekhez és feltételekhez való alkalmazkodás jegyében telt el. Mindkét csoport
élére új vezetõ került Perger
Zoltánné Ildikó (Arács) és Mikulka Katalin (Füred) személyében. A két csoport tagjai azon
munkálkodnak, hogy az újonnan
elfogadott alapszabály értelmében megnövekedett közfeladati tevékenységek megvalósításába még
jobban bevonják a helyi lakosokat és a Füredre látogatókat.
Balatonfüred a vizek városa. A
tó mellett a savanyúvízforrások,
a vízipark, a szállodák wellnessrészlegei, a rövidesen elkészülõ
uszoda, a számos szökõkút, a
szépen gondozott virágos parkok,
porták és strandok mind-mind
arra figyelmeztetnek, hogy ügyeljünk a vizek tisztaságára és a takarékos vízhasználatra. Az élõlé-

II. rész

Programokat egyeztet Pergerné
Ildi és Mikulka Kati (fent).
Az újjáalakult arácsi csoport
a Mikulás-ünnepségen (balra)
nyek számára nélkülözhetetlen
tiszta víz biztosításának fontosságára az ENSZ kezdeményezésére minden év március 22-én, a
víz világnapján hívják fel az emberek figyelmét szerte a világon.
A Nõk a Balatonért Egyesület már
nyolcadik éve a Víznapi Balcsiparti elnevezésû rendezvénnyel
kampányol. Balatonfüreden idén
elsõ ízben a Bodorka Vízivilág Látogatóközponttal közösen mutatjuk be, milyen sokrétû a város és
a vizek kapcsolata. 2015-ben a víz
és a fenntartható fejlõdés kerül a
kampány középpontjába.
Április hónap a nyári szezonra való felkészülés jegyében telik
egyesületünknél. Ilyenkor takarítjuk ki a télen összegyûlt szemetet
a Koloska-patak völgyébõl,
tesszük rendbe a Cholnoky Jenõ
és Kutas Árpád emlékparkot, tisztítjuk meg a patak medrét a hulladékoktól. Az Aranyember útja
tanösvény pihenõpadjainak felújítása sem várhat tovább. Környezetszépítõ akcióink pontos idejét

meghirdetjük a helyi sajtóban, így
bárki csatlakozhat. Áprilisban
vezetett sétát tervezünk a Tamáshegyre, a már addigra megszépült
Aranyember útja ökológiai tanösvényen, amire minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
2014. május 30-án emlékeztünk a Pajtás hajó balesetének 60.
évfordulójára a Tagore sétányon
lévõ emlékmûnél és a hajókikötõben. Ebbõl az alkalomból nagyszabású ünnepségre került sor. Az
idelátogató túlélõkkel és a mentésben résztvevõkkel való találkozás rámutatott arra, hogy vannak
még olyan emlékek és dokumentumok, amelyek nincsenek összegyûjtve és közkinccsé téve. Egyesületünk a Helytörténeti Gyûjtemény munkatársaival és a Helytörténeti Egyesület tagjaival
együttmûködve tovább gyûjti a
még fellelhetõ emlékeket. Nagy
örömünkre az újabb felhívásunkra folyamatosan jelentkeznek
zömében már igen idõs emberek
vagy hozzátartozóik, akik szíve-

A füredi csoport új generációja:
Szûcs Laura, Szabó Judit és
dr. Paholics Melinda (balra).
A zöld napon Somlai Szilárd,
a nemzeti park munkatársa a
Koloska-patak apró élõlényeit
mutatja be az érdeklõdõknek
(jobbra fent).
A gyerekek és a Mikulás
érkezése (balra lent).
Évnyitó csoportgyûlésen
a balatonfüredi csoport tagjai
(jobbra lent)

sen osztják meg velünk tárgyi és
szóbeli emlékeiket.
A nyári hónapok programkavalkádjában mi is úszunk az árral. A nagy városi rendezvényeken sátrat verve kitelepülünk,
ahol ismeretterjesztõ tevékenységet folytatunk, illetve népszerû kiadványainkat árusítjuk. Az
Anna-bálhoz kapcsolódó Hor-

váth „Anna” Krisztina-emléktábla koszorúzásán túl megemlékezést
tartunk az arácsi temetõben a fiatalon elhunyt füredi reformkori
színésznõk sírjánál.
Szeptemberben ismét részt veszünk a lakótelepi napon. Az elmúlt évben sokakat érdekelt a
NABE környezetvédelmi társasjátéka, ahol a családok, szülõk és

gyerekek együtt ismerkedtek a
Balaton természeti értékeivel.
Októberben ismét lesz zöld
nap Arácson. Az arácsi csoport
egész napos rendezvénye óriási
sikert aratott mind a felnõttek,
mind a gyerekek körében. Játék
és tudomány, egészségnevelés és
szórakozás jól megfértek egymás
mellett. Az újjáalakult csoport
rendezvénye száznál is több érdeklõdõt vonzott.
A nagyon szomorú, esõs idõ
ellenére december 6-án az arácsi
Mikulást rengetegen várták.
Nyolcvan gyerek kapott csomagot, forró kakaót és puha kalácsot. A lelkes hölgycsapat mellett köszönet illeti mindazokat a
vállalkozásokat, amelyek a fenti
két arácsi rendezvény sikeréhez
személyes jelenlétükkel és/vagy
adományaikkal hozzájárultak.
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Nõk a
Balatonért Egyesület rendezvényei nyilvánosak és ingyenesek,
azokon bárki részt vehet. Egyesületünk közhasznú szervezetként jogosult arra, hogy középiskolás diákokat fogadjon közösségi szolgálatra. Ugyancsak szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik az elkövetkezõ újabb
húsz évben szívesen részt vennének egyesületünk fõ célkitûzéseinek megvalósításában, Balatonfüred és a Balaton természeti kincseinek megóvásában.
Honlapunkon (www.nabe.hu)
és Facebook-oldalainkon sok-sok
képet és még több információt találhatnak az érdeklõdõk.
(Megjegyzés: Cikkünk elsõ
részében tévesen jelent meg a
NABE-alapító Kováts Sebestyénné Márti neve, akitõl ezúton is
elnézést kérünk.)
Mikulka Katalin
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Egy kiállítás babái
A játék az egész személyiséget fejleszti és gazdagítja
Mire ezeket a sorokat
olvassák, már rég véget ér
az a derûs-kedves kiállítás,
amelyet Molnárné Farkas
Irén porcelánbabáiból és
Kátai Valéria „reborn”
babáiból rendezett az
Arácsi Református
Asszonykör. Akik látták,
azoknak bizonyára
maradandó élményt adott.
Bennem ezenkívül az
alábbi gondolatokat is
felébresztette.
A kiállítás november 21-én
nyílt meg. A dátum azért lényeges
ennek az írásnak a szempontjából, mert éppen az elõzõ napon,
november 20-án volt a gyermeki
jogok világnapja. Errõl a nap szinte valamennyi híradója megemlékezett. Többen kiemelték a
gyermeknek a játékhoz való jogát.
A dolog azért ütött szíven, mert
mindössze néhány nappal korábban olvastam egy eszmefuttatást
arról, hogy a mai gyerekek nem
tudnak játszani. Vagyis mire eljutottunk odáig, hogy elismertük,
hogy a gyerekeknek joguk van a
játszáshoz, a legfejlettebb országokban a gyerekek elfelejtettek –
vagy meg sem tanultak – játszani!
Szinte születésüktõl kezdve mindenféle elektromos ketyere veszi
körül õket. Kutatások igazolják,
hogy egyre korábban válnak rabjaivá okostelefonjaiknak, számítógépeiknek.
A szakértõk arra is felhívják a
figyelmet, hogy régen maguk az
emberek is sokkal játékosabbak
voltak. Még a múlt században is a
városokban például a kávéházakban ment a dominózás, a tarokk
és egyéb kártyajátékok. Vagy ki
ne hallott volna az írók remek
nyelvi játékairól, amelyeknek kétségtelenül Karinthy és Kosztolányi voltak a legzseniálisabb mûvelõi? Vidéken a fonókban ment a

mese, a játék, a kocsmaudvarokon
a kugli, de szinte minden ünnepnek is megvoltak a maguk játékos
szokásai – a téltemetéstõl a Szent
Iván-éji „varázslásokon” át a regölésig. Ma már ilyesmire nincs
idõ. Nagyobb baj, hogy a felnõtteknek a gyerekekkel való játékra
sincs sem idejük, sem türelmük.
Ha leültetik õket a tv, a számítógép elé, anya és apa „hasznos
munkával tudja tölteni az idejét”.
Pedig nem lehet az véletlen,
hogy a játékok a világ minden táján õsidõktõl részei az emberi létnek. Errõl köteteket lehetne írni –
mint ahogy sokan írtak is rendkívül érdekes dolgokat! –, most csak
néhány példát hadd ragadjak ki
ezekbõl. Már a bronzkorból maradtak ránk olyan apró tárgyak,
amelyeket a játéktörténészek egyértelmûen játéknak tartanak: aprócska agyagedények, amelyekkel
a kislányok fõzõcskézhettek;
bronzból készült állatfigurák,
amelyekkel a kisfiúk játszhattak.
Több kutató elõször azt mondta
ezekrõl, hogy kegyeleti tárgyak,
na de: pl. Perzsiában, Indiában a
talpukra kerekek voltak szerelve,
hogy a gyerekek maguk után tudják húzni azokat – nem valószínû, hogy bármely vallás ezt a kultikus tárgyaival megtette volna!
Egyiptomból a forró homok már
fa- és textilanyagokat is megõrzött: olyan kicsi alakokat, amelyek már egyértelmûen babák,
gyönyörûen szõtt ruhákba öltöztetve. Ugorjunk most egy nagyot,
mind idõben, mind térben, ide, a
Kárpát-medencébe. A leletek
szerint honfoglaló õseink kislányai ugyanolyan cserépbográcsban kotyvasztottak, mint azok
nagyobb hasonmásaiban édesanyjuk fõzött. De szûkítsük a
kört, és a babakiállítás kapcsán
szóljak most már csak a babákról.
Egy értelmezõ szótár szerint:
A baba gyermekjáték, mely úgy

néz ki, mint egy emberi lény.
Egyes ázsiai népeknél a babáknak
nem lehetett arcuk, nehogy rontást hozzanak – arca csak az idolnak lehet (= kultusztárgy), de arc
nélküli babáikkal nyugodtan játszhattak a kislányok. A zsidó és az
iszlám kultúrában a baba azért
volt sokáig tiltott játék, mert a
„faragott kép” bálványozásra csábíthatott. Mivel a keresztények
ettõl nem tartottak, nem is tiltották a babázást.
A 16–17. századból – és természetesen a késõbbi korokból –
fennmaradt babák már nem számítanak ritkaságnak, számos múzeumban õriznek ilyeneket. Az
1600-as évek fõúri lánykáit ábrázoló festményein is gyakran láthatunk díszes, hölgynek öltöztetett babákat. Fõúri, gazdag, már
nagyobbacska lányoknak ké-

szültek a 17. század híres, a legapróbb részletekig hû babaházai,
melyek nagyon fontos szerepet
játszottak: ezeken tanulgatták a
leányok az úriházak berendezését, a háztartás vezetését! Egy
szomorú esemény kapcsán tudjuk, hogy a Nádasdy családban is
volt egy ilyen babaház. Mikor
Nádasdy Ferencet mint összeesküvõt kivégezték, értékes ingóságait is elkobozták. Ezek leltárában szerepel az értékes babaház,
amelyet a többi kinccsel együtt
Bécsbe szállítottak.
Babájuk a legszegényebb kislányoknak is volt, csakhogy ezeket a szüleik, nagyobb testvéreik
vagy õk maguk csinálták csutkából, kereszt alakú fára tekert rongyokból, csak rongyból stb. „Amikor én még kislány voltam”, az
ötvenes évek végén, micsoda gyö-

nyörû selyemruhás babákat csináltunk a mezõn nyíló pipacs
bimbóját felnyitva! Vékony kukoricaszárat a közepétõl kicsit feljebb, „vállmagasságban” átszúrtunk egy vékony vesszõvel, és
petúniaszoknyákat adtunk rá!
Bár e „csinálmányaink” csak sejtetni engedték az emberformát, de

nekünk ez már elég volt: gyermeki képzeletünk gyönyörû hölgyeket láttatott bennük. Ránk igaz
volt a néprajzi lexikon idevonatkozó minden szava: a kislányok
minden babaformáról el tudják
képzelni, hogy baba, és már ringatják is. Továbbá: A baba utánzó
játékszer. A vele való játszás áll a
lánygyermek érzés- és gondolatvilágához legközelebb.
Nem véletlenül emeltem ki
ezeket a sorokat. A baba utánzó
játékszer. A kislányok példaképüket, édesanyjukat utánozzák játék közben. Így ez több is, mint
játék: elõkészíti a felnõtt nõvé, az
édesanyává válást is. A pszichológiai fejlesztésen – pl. a gondoskodás, a gyermekre irányuló figyelem stb. – olyan „technológiai ismereteket” is megtanít, mint az
újszülött és a nagyobb gyermek
körül adódó mindennapi teendõk
ellátása. Mint minden szerepjáték, felkészít a különbözõ élethelyzetekre, vagy éppen levezetni segít az ilyenekbõl származó
feszültséget. (Ki tudja, talán még
ahhoz is hozzájárulhat, hogy
csökkenjenek a hírekben manapság egyre gyakrabban hallható, a
szülõk által elkövetett döbbenetes gyermekbántalmazások.) A játék nemcsak gyönyörû, ahogy
Kosztolányi írta, de nagyon fontos is a gyermek életében. Nem is
gondoljuk, mi minden múlhat
azon, hogy gyerekkorunkban megtanultuk-e például a társasjátékokból elviselni a vesztes szerepét, a kudarcot, a türelmet, a szabályok betartásának fontosságát.
A játék az egész személyiséget
gazdagítja azzal, hogy fejleszti a
képzeletet, az ügyességet, a stratégiai készséget, a beszédkészséget, s még hosszan sorolhatnám a
különféle képességeket. Kedves
anyukák és apukák, tanuljanak
meg újra játszani, és tanítsák meg
a gyerekeiket is! Tapasztalják meg,
hogy a „játék (…) az gyönyörû,
csodaszép és csodajó”!
Tarnai Katalin
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Császár Attila esperes lett
Január 11-én ünnepélyes keretek között iktatták be hivatalába a Veszprémi Református Egyházmegye új esperesét, Császár
Attila arácsi, tihanyi, balatonudvari lelkipásztort. A helyi református templomban megtartott
ceremónián letették az esküt az
egyházmegye új tisztségviselõi is.
A családi hagyományt továbbvivõ esperest az Arácsi Népházban
megtartott szeretetvendégségen
kérdeztük meg.
– Jól tudom, hogy miután
megkapta a felkérést tavaly novemberben, nem mondott azonnal igent?
– Úgy gondolom, hogy egy
ilyen pozíciónak az elvállalása
komoly kötöttség a család részérõl, hiszen három kisgyermekem
van, a feleségem is képzi magát,
jelenleg a kardiológiai szakvizsgájára készül. Ilyen helyzetben ter– Azt biztos, hogy az arácsi,
tihanyi és udvari gyülekezet kevesebbet fog látni, mint eddig. Valóban több lesz a feladatom. Lesz,
amikor a zsinatra kell menni, lesz,
amikor különbözõ konferenciákra kell menni, sokszor hétvégenként sem leszek itthon. Sok munka vár ránk, nagyon fontosnak tartom, hogy a következõ idõszak
pályázati lehetõségeit maximálisan ki kell használnunk, annak ér-

dekében, hogy az egyházi létesítményeket fel tudjuk újítani, új
munkahelyeket tudjunk teremteni, esetleg további intézményeket,
idõsotthonokat, iskolákat tudjunk
átvenni. Biztos, hogy a templomból kijjebb kell lépnünk, hogy
mindenkit elérjünk majd.
– Milyen kapcsolatot kíván
ápolni más egyházakkal?
– Szerintem a mai világban nagyon fontos az ökumené, szerencsére Balatonfüreden elmondhatjuk, hogy kiváló a kapcsolat mind
a katolikus, mind az evangélikus
egyházakkal. Nem is lehet ez másként, alapozni csak erre lehet, a
széthúzás luxusát nem engedhetjük meg 2015-ben. Ugyanabban az
Istenben hiszünk és ugyanazt a
Krisztust tartjuk Megváltónknak
mindannyian.
Az új esperest a beiktatáson
köszöntötte többek között
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak
Ökomenikus Tanácsának elnöke,
dr. Korzenszky Richárd tihanyi
perjel és dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere is. A város vezetõje szerint elérkezett az
idõ, amikor a gyülekezet tagjainak
támogatásukkal vissza kell adniuk mindazt, amit az évek során
Császár Attilától kaptak.
bl–csk

Tisztújítás a református egyházban
mészetes, hogy alaposan átrágtam
a lehetõségeket, annál is inkább,
mert egy ilyen megbízatás nem pár
hónapra, hanem hat évre szól.
– Miért döntött úgy, hogy elvállalja?
– Ahogy a beiktatáson is elmondtam, nagyon sokan támogattak az egyházmegye gyülekezeteibõl, folyton azt hallottam
mindenkitõl, hogy mellettem állnak, és vállaljam el a felkérést.
Ez is egy csapatjáték, mint ahogy
adva van a képviselõ-testület és a
polgármester. Itt pedig mögöttem
állnak a gyülekezetek, akiktõl remélem, minden segítséget megkapok majd a jövõben.

Egy nem is
olyan régi kép
a fiókból
Balatonfüred kulturális életéért sokat tett Buci néni, azaz Leiler
Lórántné, aki hosszú éveken keresztül dolgozott és tanított azért,
hogy a füredi fiatalok – a balettosok, a színjátszók és a néptáncosok – sikeresen szerepeljenek.
Sok fiatalnak segített a szabadidõ hasznos eltöltésében, szórakozást és vidám téli estéket okozva ezzel. Az 1958-ban készült
fotón a táncosok egy csoportja.
Guggolnak: Krumpak Erzsébet,
Strummel Katalin, álló sor: Dallos Mária, Mészáros Imre, Mészáros Zsuzsa, Tóth Ferenc,
Husvéth Vendel, Bogdán Mária,
Borsos Irén, Brenner Imre, hátul:
Tiles Nándor, Kozma Imre, Egervári Tibor, Cseh József.
Beküldte: Brenner Imre

– Mi változik az egyházmegye életében, hogy ön lett az új
esperes?
– Arács hosszú idõ után újra
esperesi székhely lett a megválasztásommal. Ez azt jelenti, hogy
az egész Veszprémi Református Egyházmegye mostantól idetartozik. A Keszthely, Szentgál,
Balatonfõkajár háromszöget kell
nagyjából elképzelni, errõl a területrõl az egyházunkat érintõ kisebb-nagyobb ügyek mind hozzám, az arácsi esperesi hivatalba
futnak be.
– Hogyan változik az idõbeosztása, hiszen ez sokkal több feladatot jelent önnek.

2014–15-ben a Magyarországi Református Egyházban tisztújítás zajlik, és eldõl, hogy a következõ hat évben kik vezetik az
egyházmegyéket, az egyházkerületeket és a zsinatot.
Magyarországon négy református egyházkerület van: a Tiszántúli, a Tiszán inneni, a Dunamelléki és a Dunántúli Egyházkerület élükön a püspökökkel, a Dunántúlon az újabb hat évre
megválasztott Steinbach Józseffel. Az egyházkerületeket egyházmegyékre osztják, élükön az esperesi hivatallal, amelynek
vezetõje az esperes, a Veszprémi Református Egyházmegyében
Császár Attila, az egyházmegye lelkész elnöke, akit az érintett
gyülekezetek tagjai választanak meg az egyházmegye lelkészei
közül. Mellette munkálkodó nem lelkészi elnöktársa a fõgondnok, a veszprémi egyházmegyében Papp Gábor.
A Magyarországi Református Egyház törvényhozó és legfõbb intézkedõ testülete a zsinat, amelynek tagjait szintén hat
évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a zsinat
elnöksége képviseli, melynek legutóbbi elnöke a maximált három ciklus után a Tiszántúli Egyházkerület leköszönõ püspöke,
Bölcskei Gusztáv volt. Az új zsinat 2015. február 25-én alakul
meg.

Karácsony a Szociális
Alapszolgáltatási Központban
December 19-én bensõséges ünnepségen adtak mûsort a balatonfüredi Református iskola kisdiákjai az idõsek klubjában. A
szépkorú közönség néma csendben, csillogó, néha könnyes szemmel, érdeklõdve figyelte a hittanosok bethlehemi játékát. Az angyalkáknak és pásztornak beöltözött gyerekek csodálatos karácsonyi dalokat adtak elõ, amit a jelenlévõk nagy tapssal háláltak
meg. A mûsor végén a „kis angyalkák” a közönség minden tagjának egy képeslappal kívántak boldog karácsonyt.
Jó volt látni, hogy a mûsort betanító Erika hitoktató tanító
néni milyen nagy szeretettel köszönte meg a figyelmet, és külön
kihangsúlyozta, hogy a mûsort katolikus, református és evangélikus diákok adták elõ. A kis szereplõk az iskolájukba vezetõ
úton karácsonyi dalokat énekelve tértek vissza. Feleségemmel
utánuk ballagva jólesõ érzéssel nyugtáztuk: nekünk már szép
volt a karácsony.
Beküldte: Szabó Lajos, Balatonfüred

Igemagyarázat
Jézus és a samáriai asszony
Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Tanítványai
ugyanis elmentek a városba, hogy
ennivalót vegyenek. A samáriai
asszony ezt mondta: „Hogyan? Te
zsidó létedre tõlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?” Mert
a zsidók nem érintkeztek a
samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól
hozzád: Adj innom!, te kértél volna tõle, és õ adott volna neked élõ
vizet.” Az asszony így szólt hozzá: „Uram, merítõ edényed sincs,
a kút is mély: honnan vennéd az
élõ vizet? Talán nagyobb vagy te
atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is
ebbõl ivott, sõt fiai és jószágai is?”
Jézus így válaszolt neki: „Aki ebbõl a vízbõl iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízbõl iszik,
amelyet én adok neki, soha többé
meg nem szomjazik, mert örök
életre buzgó víz forrásává lesz
benne.” Az asszony erre ezt mondta: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és
ne kelljen idejárnom meríteni.”)
– Bizonyára önök mindannyian látták már az evangélikus
templom gyülekezeti termében
levõ, felnagyított, nagyméretû
festménymásolatot, amelynek
eredeti példánya az 1997-es éhség-világimanap alkalmából készült Németországban. Bizonyára ismeretes elõttünk is, hogy évente több millióan halnak éhen a világon, gyermekek és felnõttek
egyaránt. Azonban az éhségvászon – elnevezésével ellentétben
– nemcsak az éhezés világméretû
problémájára, hanem a víz, a
szomjazás problémájára is felhívja a figyelmet. Hiszen akármilyen
furcsán hangzik talán nekünk, de
a víz hiánya miatt többen halnak
szomjan évente, mint az éhezés
miatt. S akkor már, hogy az összehasonlító fokozás teljesebb legyen, szólni kell arról is, hogy a
lelki éhezés miatt meg a legtöbben
halnak meg a világon. Mert tudta
azt az Úr Jézus, hogy nem csak
testileg éhezik és szomjazik ez a
világ, hanem lelkileg is.
Leginkább a lelki szomjúságtól, és annak következményeitõl
szenved az ember. Ezért ajánlja fel
Jézus a lelkileg is szomjazó
asszonynak az élet vizét.
Mint ahogyan az említett éhségvászon középpontjában is a
megfeszített Krisztus látható.

Amivel azt akarja kifejezni a festõ, hogy az önmagával meghasonlott világnak Krisztusra van szüksége. Hiszen például az Úr akarata szerint, ha az életfeltételeket
megosztaná az emberiség, akkor
jutna is és maradna is. Azonban
ez a világ nem Krisztus normái
szerint él. Igazságtalan gazdasági
struktúrákkal találkozunk a világban. S az igazságtalan nemzetközi, gazdasági struktúrák miatt nõ
a feszültség kelet és nyugat, észak
és dél között. Hiszen ne feledjük,
az igazság a béke kulcsa.
Tehát ez a festmény üzenete
is valójában, hogy ennek a testileg-lelkileg szomjazó világnak
egyedül Jézus Krisztus, az élet
vize a megoldás.
Különben az emberiség vonata továbbra is veszélyesen, feltartóztathatatlanul rohan a szakadék
felé. És hogy ennél a képnél maradjunk, egy rohanó szerelvénybõl nem lehet átlépni egy másikra. Ezért nem kétséges tehát, hogy
váltóállításra, Megváltóra van
szüksége ennek a világnak.
Jézus Krisztus ezzel a szándékkal szólítja meg a samáriai
asszonyt is. Szokatlan módon Õ
kéri az asszonyt:
– Adj innom! – S máris megindul a beszélgetés. „Hogyan?” –
kérdi az asszony. Mert meglepõdött azon, hogy õt, a samáriait,
nem veti meg, sõt ilyen nagyra
méltatja Jézus.
De Jézus felfedi neki személyét: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól
hozzád: Adj innom! Te kértél volna tõle, és õ adott volna neked élõ
vizet.” Jn 4, 10
Az asszony azt mondja:
„Uram, merítõ edényed sincs,
a kút is mély: honnan vennéd az
élõ vizet?” Jn4, 11/b
Nem hasonlóképpen kételkedünk-e mi is az Úr megsegítõ kegyelmében nagyon sokszor? Mert
mi is a samáriai asszonyhoz hasonlóan, csüggetegen azt gondoljuk, hogy az Úr: „tervei igen magasak, és irgalma kútja mély nekem”. De, Testvérem! Akkor is,
mégis: „ha a támaszok mind inognak, ha nincs erõ, nincs türelem, s
tekintetem sehol célt nem látsz,
vak sötét, könnyes éjen át egy
szikrácska hit vallja mégis, hogy
Isten sosem ejt hibát.” (Túrmezei
E: Isten sosem ejt hibát)
Az Úr nekünk is újra és újra
bizonyságát adja annak, hogy „Õ
sosem ejt hibát” és távlatokban
gondolkodik felõlünk.
Riczinger József
evangélikus lelkész
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Az adózás
aktuális kérdései
A termõföld szerzése
utáni illetékmentességek
felülvizsgálata
Az illetéktörvény a földmûveseknek – a termõföld megvásárlásakor – a kérelmük alapján biztosított illetékmentességhez bizonyos feltételek teljesítését írja elõ.
Amennyiben a vagyonszerzõ
az 5 éves határidõ lejárta elõtt a
termõföldet elidegeníti, azon vagyoni értékû jogot alapít vagy a
termõföldet egyéni vállalkozóként, mezõgazdasági õstermelõként vagy családi gazdálkodóként
mezõ-, illetve erdõgazdasági tevékenység céljára nem saját maga
hasznosítja, úgy az illeték kétszeresét kell megfizetnie.
Nem számít elidegenítésnek a
kisajátítás, a kisajátítás alapjául
szolgáló közérdekû célra történõ
elidegenítés és a birtok-összevonási célú földcsere.
A vállalt feltétel teljesül, ha az
ingatlan tulajdoni lapján a vagyonszerzõ tulajdonosként szerepel, a
tulajdonjogot nem terheli vagyoni értékû jog, és a földhasználati
lapon a vagyonszerzõ saját használata van bejegyezve.
A saját hasznosítás teljesítettnek tekinthetõ még abban az esetben is, ha a vagyonszerzõ a termõföldet mûvelõ családi gazdaság
tagja.
A NAV ezen feltételek teljesülését az 5 éves határidõ leteltét
követõen saját nyilvántartása és
az ingatlan-nyilvántartás adatai
alapján vizsgálja.
Valamennyi feltételnek együttesen kell megvalósulni, bármelyik feltétel nem teljesül, úgy az
egyébként járó illeték kétszeresét
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozatban elõírja.
Fejér Megyei
Adóigazgatóság
Internetes értékesítések
az adóhivatal szemszögébõl
Napjainkra a megváltozott vásárlási szokásoknak köszönhetõen népszerûvé váltak az internetes
aukciós portálok, amelyeken zajló értékesítésnek vannak szabályai.
A gyermekek kinõtt ruháinak
vagy a megunt használati cikkek
értékesítésébõl származó bevétel
önmagában nem adóköteles évi
600 000 forintig.
Ha ennél többrõl van szó, azaz,
ha a bevétel elérése céljából, üzletszerûen, tömegesen és tartósan
értékesít valaki, akkor áfaalannyá
válik, és adószám kiváltására köteles.
Az üzletszerû értékesítésbõl
elért jövedelmet önálló tevékenységbõl származó jövedelemként
kell a bevallásban szerepeltetni, és
a megszerzett jövedelem után
személyi jövedelemadót, valamint
egészségügyi hozzájárulást is kell
fizetni.
Az adóhivatal folyamatosan
figyeli az internetet, próbavásárlásokkal igyekszik kiszûrni a nagy
mennyiségben, üzletszerû jelleggel árusítókat, és nyugta vagy
számla hiányában mulasztási bírságot szab ki.
Ezeket az ellenõrzéseket utólagos ellenõrzés is követheti, amikor azt vizsgálja a hivatal, hogy
mennyi adót nem fizetett meg az

értékesítõ, ilyen esetben adóbírságot, valamint késedelmi pótlékot fog kiszabni a NAV.
Veszprém Megyei
Adóigazgatóság
A segítõ családtag
alkalmazása
Elõfordulhat, hogy az egyéni
vállalkozó lebetegszik, árut szerez be vagy egyéb okból, átmenetileg kisegítõre szorul. Ilyenkor
szóba jöhet a családtag alkalmazása. A foglalkoztatási szabályokat ez esetben is be kell tartani.
A családtag díjazás ellenében
történõ foglalkoztatása megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyszerûsített foglalkoztatás keretében történhet.
Ha a családtagot megbízási jogviszonyban foglalkoztatják, akkor
az új Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Megbízási szerzõdést feladatellátásra
lehet kötni. A megbízott köteles a
rábízott feladatot a megbízó utasításai szerint gondosan ellátni. A
megbízó köteles díjat fizetni, kivéve, ha az ügy természetébõl, illetve a felek közötti viszonyból
arra lehet következtetni, hogy a
megbízott a munkát ingyen vállalta. (Ellenérték alatt nem csak a
pénzben történõ díjazást kell érteni.) A megbízási szerzõdés alapján munkát végzõ akkor minõsül
biztosítottnak (és ebben az esetben adó, járulék és szociális hozzájárulási adó fizetése is felmerül),
ha a tárgyhavi járulékalapot képezõ jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetve
naptári napokra annak harmincadrészét. A minimálbér harminc százalékát el nem érõ díjazás esetén
biztosítási és így egyéni járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik, ugyanakkor személyijövedelemadó-kötelezettség merül fel a
magánszemélynél, a kifizetõ pedig szociális hozzájárulási adót
fizet. Ha az egyéni vállalkozó
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott családtagja a munkavégzésért semmilyen ellenértéket, illetve ellenszolgáltatást nem kap,
akkor nem jön létre biztosítási jogviszony. Ebbõl adódóan egyiküknek sem keletkezik adó-, járulékés szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége. Tekintettel
arra, hogy az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezése szerinti
bejelentési kötelezettség a foglalkoztatót csak az általa foglalkoztatott biztosított személy után
terhelné, ezért az egyéni vállalkozónak bejelentési kötelezettsége
ez esetben sem keletkezik a NAV
felé a családtag foglalkoztatását
illetõen (’T1041).
Közép-dunántúli
Regionális
Adó Fõigazgatóság
A vagyonszerzés bejelentése
Az ingatlan tulajdonjogának,
valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jognak a megszerzését, megszüntetését – adásvétel és ajándékozás esetén is – a
földhivatalhoz kell bejelenteni a
szerzõdés benyújtásával.
A földhivatali eljárás az illetékkiszabást is magában foglalja, tehát a NAV-nál nem kell külön be-
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jelenteni a vagyonszerzést. Ingatlan vagy ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékû jog öröklése esetén a bejelentést a közjegyzõ teszi meg a jogerõs hagyatékátadó
végzés megküldésével. A bejelentést az illetékkötelezettség keletkezésének idõpontját követõ 30
napon belül kell megtenni.
A vagyonszerzést, továbbá a
megszerzett vagyon forgalmi értékét a ’B400-as jelû adatlapon
kell bejelenteni a földhivatalhoz a
jogügyletet tartalmazó okirat benyújtásakor. Az adatlap – melyet
szerzõdésenként kell kitölteni –
kizárólag papíron nyújtható be.
Vagyonszerzési illetékkel járó,
de ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylõ jogügyletet a
szerzõdõ felek – a gépjármû- és a
pótkocsiszerzés kivételével –
közvetlenül a NAV-hoz kötelesek
bejelenteni. Az ilyen típusú bejelentések az ’AVBA (Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog ajándékozás során történt megszerzése), illetve a
’VVBA (Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog adásvétel útján történt megszerzése) elnevezésû formanyomtatványokon tehetõk meg.
A bejelentési és illetékfizetési
kötelezettség a belföldi ingatlannal rendelkezõ társaságban fennálló részesedés megszerzésére
akkor vonatkozik, ha a jogszabály
szerint összeszámítandó vagyoni
betétek aránya eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét
75%-át. A bejelentéskor a vagyonszerzõnek közölnie kell azon személyek azonosító adatait is, akik
a vagyonszerzéssel érintett társaságban további vagyoni betétekkel rendelkeznek. Az ’AVBA, a
’VVBA és a ’VBBA nyomtatványok közös jellemzõje, hogy
– az adatlapot vagyonszerzõnként kell a vagyonszerzõ(k)nek
(törvényes képviselõnek, meghatalmazottnak) benyújtania, tehát
több vagyonszerzõ esetén különkülön kell kitölteni,
– a bejelentést az illetékkötelezettség keletkezését követõ 30
napon belül kell teljesíteni,
– az adatlap az adóhivatal honlapjáról letölthetõ és elektronikusan is beküldhetõ,
– a bejelentés bármilyen formában megtehetõ.
Ha a vagyonszerzõ az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelmét 30 napon
túl nyújtja be, illetve a bejelentési
kötelezettségét elmulasztja, vagy
hiányosan teljesíti, akkor mulasztási bírság megfizetésére kötelezhetõ. A bírság magánszemélyeknél 200 ezer, jogi személyek esetében pedig 500 ezer forintig terjedhet.
További információ a NAV
Általános Tájékoztató Rendszerén (TCC) kérhetõ a 06-40/424242 számon.
Közép-dunántúli
Regionális
Adó Fõigazgatóság
Honlap: http://nav.gov.hu
Video FTP server: http://media.
nav.gov.hu/media
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Felejtsük el a felfázást!
A hideg, nyirkos, szeles idõjárás bizony kedvez a meghûlésnek és a felfázásnak. Télvíz idején gyakran szó szerint kapjuk az
égi áldást, amit nem biztos, hogy
száraz bõrrel megúszhatunk. A
lábbelink könnyen átázik, így a
lábfejünk akár órákig is a hideg vízzel átitatódott, nyirkos közegben
ázik-fázik. Akik hajlamosabbak a
húgyúti fertõzésekre, azoknál hamar és könnyedén megjelennek a
felfázás tünetei, többek között az
égõ, fájdalmas vizeletürítés. A természetben a felfázás orvoslására
is találhatunk megoldást.
Inni, inni, inni!
Felfázás esetén a leginkább
veszélynek kitett szervek a vesék,
a húgyhólyag, a húgyutak. Nemcsak ilyen esetben, hanem egészséges állapotunkban is fontos a
megfelelõ mennyiségû folyadék
fogyasztása, hiszen az egyik legfontosabb méregtelenítõ szervünk, a vesénk így tudja végezni
a feladatát. Húgyúti fertõzés esetén több folyadék fogyasztása
ajánlott, hogy az érintett szervek
minél elõbb átmosódjanak, és ki
tudják üríteni a fertõzést okozó
baktériumokat.

Fertõtlenítés, vizelethajtás
Felfázás esetén az elsõdleges
feladat a húgyutak fertõtlenítése.
Kiváló fertõtlenítõ gyógynövény
a medveszõlõ, melynek a levelei
tartalmazzák a hatóanyagokat. A
vesék mielõbbi átöblítésére használatos vizelethajtó herbák közé
tartozik többek között a nyírfa, a
zsurló, az aranyvesszõ.
A felfázás komplex, természetes kezelésére ajánlom önnek az
Illatos füvek teakeverékeim egyikét, a Napsugár teakeveréket.
Mikor fogyassza ezt a keveréket?
Ha felfázott, akut vagy krónikus
húgyúti gyulladásban szenved, ha
szeretné megtisztítani a veséjét a
salakanyagoktól, s ezáltal aktívabbá, élettelibbé válni.

Felfázás idején célszerû az
említett teakeveréket iszogatni a
nap folyamán, ezáltal is támogatva a szervek tisztulását, illetve a
folyadékfogyasztást.
Fontos! Két hétig tartó kúrát
ajánlott tartani! Ha ez idõ alatt a
panaszok nem enyhülnek, nem
múlnak, akkor orvoshoz kell fordulni.
Figyeljünk oda, hogy a lábunk
és derekunk mindig kellõen száraz és meleg közegben legyen, továbbá igyunk megfelelõ mennyiségû tiszta folyadékot!
A cikkben említett Napsugár
teakeveréket keresse a Biotitok
Gyógytékában, ahol segítek a
pontos adagolás, elkészítés meghatározásában is.

Öt hatásos tipp meghûlés ellen

A gyömbértea vírusirtó hatású
Az õszi-téli idõszakban különösen sokakat utolérnek a meghûléses, influenzaszerû megbetegedések. Szerencsénkre a természetes gyógymódok között sokféle terápiás módszert találunk a
megelõzésre, illetve a gyorsabb
felépülés támogatására. Igen, a
hangsúlyt inkább a megelõzésre
helyezem! Ne várjuk meg, hogy a
szervezetünk vitamin- és ásványianyag-tartalma megcsappanjon,
fáradtakká váljunk. Gyógynövények, aromaterápia, homeopátia,
Schüssler-só, vitamin- és nyomelempótlás – mind-mind szóba
jöhet. Összegyûjtöttem öt hatékony tippet, amik támogatják a
szervezetünket a hideg idõben is.
1. Bíbor kasvirág
Az echinacea egyik hatóanyaga úgy aktiválja az immunrendszert, hogy a baktériumokkal és vírusokkal szembeni ellenállásunk
növekszik. Tartós fogyasztását
nem ajánlom, inkább kúraszerûen
érdemes a bíbor kasvirágot magunkhoz venni tea, csepp, tinktúra vagy akár kapszula formájában.
2. Gyömbér
A gyömbérgyökérbõl készített
tea csodás vírusirtó hatású, benne

A kakukkfû kiválóan fertõtleníti a szervezetet
közel tucatnyi vírusellenes hatóanyag található. A legjobb, ha friss
gyömbérgyökérbõl készítjük el
a teát: kb. 3 dl forrásban lévõ vízzel öntsünk le 4–6 vékony szelet
gyömbérgyökeret, hagyjuk állni
8–10 percig, majd szûrjük le. Fõzhetjük is a gyömbérteát, ilyenkor
a forrásban lévõ vízbe tegyük a
gyömbérszeleteket, fõzzük legalább 5–10 percig.
3. Kakukkfû
Nagyon sok embernek ajánlottam már a kakukkfüvet, s közülük mindenki meg is szerette. A
karakteres ízû, illatú kakukkfû kiválóan fertõtleníti a szervezetet,
erõsíti az immunrendszert. Teaként is fogyaszthatjuk, de gõzölésre is nagyon alkalmas. Felsõ
légúti gyulladások, hörghurut esetén különösen ajánlom.
4. C-vitamin
Sok C-vitamin fogyasztásával
a sejtjeink több energiával tudnak
gazdálkodni, így az immunrendszerünk is erõsebb. A C-vitamin
vízben oldódó vitamin, a szervezet nem tudja raktározni, ezért is
kell folyamatosan pótolni. A Nobel-díjas tudós, Linus Pauling és
sok más természetgyógyász is a

meghûlés kezelésére legalább
napi 2000 milligramm C-vitamint
ajánl.
5. Tyúkhúsleves
Nagyanyáink praktikái közé
tartozik a finom, tartalmas húsleves, fõleg, ha jó minõségû alapanyagokból, odafigyeléssel, szeretettel készítjük. Amerikai kutatók kíváncsiak voltak, hogy babona-e a húsleves gyógyító ereje,
vagy valóban hatásos szer meghûlés esetén. Nos, kimutatták,
hogy a leves blokkolta a neutrofil
granulociták mozgását, amik betegség esetén belekerülnek a véráramba, s hatásukra a nyálkahártyák megduzzadnak, begyulladnak. Minél melegebben kanalazzuk a levest, annál jobban pusztulnak a vírusok is.
(x)
Kelemen Lívia
fitoterapeuta szakvégzettségû
természetgyógyász
Elérhetõség:
Balatonfüred, Kossuth u. 19.
Nyitva tartás:
hétfõ–péntek: 9–17,
szombat: 9–12
Tel.: 20/595-3062
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A Seuso-kincsek nyomában
Fehérvárra kirándult a Református Általános Iskola ötödik osztálya
Január 26-án a déli
órákban indult útjára
osztályunk és kísérõtanáraink, hogy megnézzük
a székesfehérvári Seusokincseket. Nagyon
kíváncsiak voltunk már a
kiállításra, mert történelembõl is éppen most
vesszük azt a korszakot,
amelyben ezek a híres
tárgyak készültek.
Szép, napos idõben érkeztünk
Fehérvárra, ahol sétáltunk egy kicsit a város történelmi részében,
és osztályképet is készítettünk a
híres Országalma elõtt. A Szent
István Király Múzeumba érve tárlatvezetõnk néhány mondattal ismertette velünk a leletek fontosságát, majd magunk is megbizonyosodhattunk az ezüsttárgyak
szépségérõl. A kalandos sorsú
kincslelet hazatért hat darabját
bemutató kiállításon három tálat,
két korsót és egy illatszeres szelencét is szemügyre vehettünk.
Megtudtuk, hogy ezek a tárgyak

az idõszámításunk utáni IV. sz.
elsõ felében készültek. Láttuk azt
a díszes tálat is, amin a Pelso (=
Balaton) név is olvasható. Élményekkel teli kirándulásunkról az
esti órákban értünk haza.

Köszönjük a lehetõséget iskolánknak és kísérõtanárainknak,
Kata és Saci néninek!
Udvari Csenge
5. osztályos tanuló, Református
Általános Iskola, Balatonfüred

Nyílt és toborzónap a rendõrségen
A kutyás bemutatón a négylábú segítõ képességeit láthatták,
majd a rabosítás folyamatát tekinthették át, és az elõállító helyiség hangulatát is megtapasztalhatták az érdeklõdõ diákok.
A jó hangulatban megrendezett
esemény után a füredi rendõrök
remélik, hogy a diákok közül többükkel évek múlva kollégaként
találkozhatnak majd a Balatonfüredi Rendõrkapitányság állományában.
BFN

Hangverseny a Magyar
Nemzeti Galériában
Egy kissé hûvös, borongós téli napon, december
7-én reggel Budapestre
indultunk az Eötvös iskola
elõl. A buszon együtt
utaztunk tanárok, szülõk
és gyerekek. Úti célunk a
Magyar Nemzeti Galéria
volt, ahová kórusunk
meghívást kapott.

nyi dalok hatották meg a közönséget. Hatalmas tapssal köszönték meg elõadásunkat. A KÓTA
elismerõ oklevéllel, a galéria pedig
egy újabb tavaszi meghívással jutalmazta munkánkat.
A hangverseny után szüleinkkel együtt megtekintettük a kiállításokat, ahol rengeteg híres festõ
és szobrász mûvét láthattuk. Felfedeztünk közöttük olyanokat is,
amelyeket csak a tankönyveinkben láthattunk.
Izgatottan vártuk a következõ
programot, melynek során a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba
látogattunk el. Kézmûvesek igényes portékái közül válogathattunk, ínyencségek csalogattak
bennünket.
A napnak ezzel még nem volt
vége, hiszen a vásárból az óriáskereket megcsodálva az Andrássy

A jövõ leendõ potenciális tiszt
és tiszthelyettes kollégáit látták
vendégül a Balatonfüredi Rendõrkapitányságon.
A kapitányság illetékességi területén található általános iskolák
célirányosan érdeklõdõ végzõseit, valamint a Szent Benedek Gimnázium Balatonfüredi Tagintézménye rendészeti fakultációs diákjait invitálta meg a rendõrség január
13-án, hogy kóstoljanak bele a
rendõri munka hétköznapjaiba,
szerezzenek testközelbõl némi

tapasztalatot a mindennapi hatósági tevékenységbõl.
A megjelent diákokat elõször
Ferencz Gábor rendõr fõtörzszászlós, toborzási tevékenységért
felelõs körzeti megbízott és Szekeres Kornél rendõr õrnagy, megelõzési fõelõadó tájékoztatta a
kapitányság szervezeti felépítésérõl, majd technikai bemutató keretében a rendszeresített fegyverekkel, szolgálati gépjármûvekkel, technikai eszközökkel ismerkedhettek meg.

A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME) 1979-ben indított, Az év
madara elnevezésû programjának
célja és küldetése olyan fajok vagy
madárcsoportok társadalmi szintû bemutatása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy
egyes csoportjainak (gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van. A
búbos banka 1989-ben és 1990ben, tehát két egymást követõ
évben már volt az év madara. Ezt
követõen a 2014. évi internetes
szavazás résztvevõi a feketerigó
és a vörösbegy elõtt ismét ezt a
fajt választották az év madarának.
A búbos banka országosan elterjedt madarunk, 10–17 ezer párra tehetõ a magyarországi állomány, de számuk az ezredfordulótól egyre csökken.
Eredeti élõhelyét a fákkal, facsoportokkal tarkított sík- és
dombvidéki nyílt területek jelentették, de jól alkalmazkodott a legeltetés, földmûvelés által átalakított kultúrtájhoz, beleértve a
tanyasi, falusi környezetet és a
városokat is, ahol táplálkozó- és
fészkelõhelyet egyaránt talál. A
talajon keresgélve, a rövid füvû
gyepet, a háztáji veteményesek és
(elsõsorban vonulásban) a szántók laza talaját szondázva vadászik fõként férgekbõl, rovarokból
és rovarlárvákból, kisebb részt
apró gerincesekbõl, gyíkokból és
kisrágcsálókból álló táplálékára.
Az európai állomány Portugália

Az év madara: a búbos banka

A helyszínre érve szüleink
megcsodálhatták a haragos Dunát
és a Parlament épületét, míg mi
beénekeltünk az egyik kisebb
konferenciateremben.
Fellépésünk 11 órakor kezdõdött a kupolateremben. Nagy örömünkre, a látogatók közül egyre
többen álltak meg és hallgatták
végig koncertünket. Különösen az
Ave Maria, a Tündér ha lennék, a
Dona Nobis Pacem és a karácso-

és Spanyolország déli régiója kivételével vonuló, a telet Afrika
Szaharától délre húzódó területein tölti. Az õszi vonulás dandárja
hazánkban augusztus-szeptemberre esik, de egyes (gyakran hófoltok között a talajon táplálkozó) példányokkal decemberben és
januárban is találkoznak a madármegfigyelõk, többnyire tanyákon,

lakott területeken. Tavasszal az
elsõ példányok már márciusban
megérkeznek Magyarországra, de
a hazatérés egészen április végéig
elhúzódik.
A búbos bankát sok madárfajhoz hasonlóan elsõsorban a hagyományost felváltó nagyüzemi
agrárium tájátalakító hatása és a
rovarölõ szerek használata fenyegeti. A legelõállat-állomány csökkenése és a tanyavilág elnépte-

lenedése, a beerdõsülés miatt
csökken a számára kedvezõ rövid
füvû gyepes élõhelyek, legelõk területe.
Urbanizálódó madárként új
keletû problémát jelent számára
is a régi, elavult, gyakran szigetelés nélküli épületek felújítása, ami
a potenciális fészkelõhelyek jelentõs részét megszünteti. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb a versengés a harkályok vájta természetes faodúkért, ahol a lakott területeken fõ vetélytársa a seregély. Hosszú távú, a Szaharától
délre vonuló fajként további veszélyt jelent számára is a Mediterráneumot és az arab világot
érintõ mértéktelen és értelmetlen
vadászat, illetve mind gyakrab-

ban tizedelik az úton lévõ állományokat a klímaváltozás okozta
idõjárási szélsõségek (az évszakhoz képest szokatlan és hosszan

tartó meteorológiai körülmények
– hideg és esõs vagy épp ellenkezõleg, aszályos hetek, hónapok).
Ezeknek a hatásoknak tudható be, hogy állománya kontinensünkön és hazánkban is enyhén
csökken. Ugyanakkor alkalmazkodóképességének köszönhetõen ez a megfogyatkozás jóval kisebb mértékû, mint a legtöbb agrárélõhelyen fészkelõ és hosszú
távú vonuló madáré.
A jól alkalmazkodó búbos banka az egyik legváltozatosabb
fészkelõhely-választású madár.
Fák és harkályodúk hiányában
ugyanis szinte bármilyen üregben:
kõ- és farakásban, partfalban, tetõcserepek alatt a tetõszerkezetben, jármûroncsban képes költeni, akár a talajon vagy ennek kö-

úton át sétáltunk el a Magyar Állami Operaházba. Egy órán át
ámulva hallgattuk az idegenvezetést, gyönyörködtünk az épület
szépségében, s a nézõtéren még
énekelhettünk is. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy idõnk lejárt,
és haza kellett indulnunk. A nap
végén újabb meglepetés várt ránk:
gyönyörködhettünk a feldíszített
fõváros karácsonyi fényeiben.
Este fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza.
Köszönjük szépen a segítséget és ezt a fantasztikus napot
tanárainknak: Margit néninek,
Rita néninek és Zsuzsa néninek,
továbbá szüleinknek.
Sigmond Sára
5. B osztályos tanuló
és anyukája,
Balatonfüredi Eötvös Loránd
Általános Iskola

zelében is. Különösen az alacsonyabban levõ, a szõrmés ragadozóknak jobban kitett természetes
és mesterséges fészkelõhelyeken
kap szerepet a nagyobb fiókák
védekezõ viselkedése, amik híg,
bûzös ürüléküket fröcskölik a betolakodó felé. Innen ered egyik
sokatmondó népi neve, a fostos
bugybóka is.
Fészket nem épít, 5–8 tojását
(naponta egyet-egyet) egy esõtõl
védett üreg aljára rakja. A kotlási
idõszak túlnyomórészt május elsõ
felében kezdõdik. Annak érdekében, hogy a fiókák közel azonos
idõben keljenek ki, a tojó a mintegy 18 napig tartó kotlást az utolsó tojások lerakásakor kezdi.
A fiókák három-négy hetesen
válnak röpképessé, szüleik az
üreg elhagyását követõen még
néhány napig a szabadban is etetik õket. Évente akár kétszer is
költhet.
Az egyik legfontosabb, amit a
búbos bankáért tehetünk: a megfelelõ fészkelõhelyek biztosítása.
Az odúk (és az alternatív fészkelõhelyek) elhelyezésénél tartsuk szem elõtt, hogy az odúköltõ
fajok számára a fészeküreg-bejáratot sejtetõ sötét (szabályos) foltok jelentik a legfontosabb kulcsingert. Ezért annál jobb, minél
messzebbrõl látható módon, a lehetõ legkevesebb takarás mögé
telepítünk a búbos bankáknak
szánt költõhelyet.
Orbán Zoltán
Magyar Madártani Egyesület
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Lóczys kézilabdázók nyerték
a diákolimpia döntõjét
A Lóczy gimnázium fiú
kézilabdacsapata a diákolimpia VI. korcsoportjának gyõri döntõjérõl
aranyéremmel tért vissza.
A megmérettetésen nyolc
csapat vett részt, amelynek két
csoportra való leosztása után a fürediek az erõsebb csoportba kerültek.
Az elsõ mérkõzésen hajszálon
múlt a gyõzelem a Tatabánya ellen (22:21). Ezután sem maradtak
el az izgalmas és szoros meccsek
a tornán, bár ezután a füredi fiúk

A Lóczy gimnázium fiú kézilabdacsapatának
tagjai mindig
gyõztesen hagyták
el a pályát, így
evidens, hogy
elhozták az aranyérmet a diákolimpiáról
jöttek ki mindig gyõztesen az
arénából. A budapesti Telepy gimnázium ellen öt góllal, a csurgói
Csokonai ellen néggyel nyertek.
A döntõbe jutáshoz szükséges
gyõzelem az Orosháza ellen már
az elsõ félidõ után nem volt kérdéses (18:13), de még tudott szépíteni a csapat 38:17-es füredi
gyõzelemre.
A tatabányai csapat az elsõ
gyõzelmük után magabiztosan tért
vissza a fináléra, így az elsõ félidõben uralták a pályát, de a
lóczysok idõben felzárkóztak, és
25:24-es gyõzelmükkel vissza is
vágtak a selejtezõben elszenvedett

vereségükért, így méltán vehették
át a bajnoknak járó serleget.
Kárpáti Krisztián, a csapat
egyik edzõje elmondta, hogy a
társaság egységesen játszott,
összeszokottan mûködött, hiszen
a döntõ elõtti sorozatos gyõzelmek nagy lendületet adtak a játékosoknak.
Az elsõ hely mellett két különdíjjal is értékelték a Füreden
mûködõ kézilabdázást, György
László a legjobb edzõnek járó díjat, Deák Máté pedig a legtechnikásabb játékos címet érdemelte ki.
A folytatásban a diákolimpiai
világbajnokságon a Lóczy gimná-

zium fiú kézilabdacsapata fogja
képviselni Magyarországot, a versenyek helyszínét a késõbbiekben
jelölik ki.
Helyezések:
1. Füred, Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvû Idegenforgalmi Szakközépiskola
2. Tatabánya, Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium
3. Orosháza, Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Tehetségközpont
Kollégiuma
4. Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

5. Balmazújváros, Veres Péter Gimnázium
6. Budapest, Telepy Károly
Testnevelési Általános Iskola és
Gimnázium
7. Gyõr, Bercsényi Miklós
Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola
Az országos döntõben szereplõ játékosok:
Kiss Arnold, Sneider Bence,
Orbán Barnabás, Deák Máté,
Szöllõsi Olivér, Bordács Bence,
Gyõri Mátyás, Horváth László,
Orbán Ákos, Pethõ Ákos, Hajnal
Márton, Vízi Benjámin, Turcsán
Dávid és Máthé Dominik.

Kezdõdik a Végsõ Visszaszámlálás, az Open Road Fest nagyszínpadán a Europe!
Június 13-án 22 órai kezdettel egyedülálló fényárba
borul a 16. Open Road Fest
nagyszínpada, amikor is felcsendül a rock egyik univerzális himnusza, a Final
Countdown! A fesztivál történetében soha nem látott
sztáregyüttes érkezik Alsóörsre a svéd Europe személyében,
akik egyedülálló látványvilággal jönnek Magyarországra,
hogy egy felejthetetlen koncerttel ajándékozzák meg a közönséget! Motorok, buli, rockzene, kezdõdik a végsõ visszaszámlálás!
A XXI. század legmodernebb fénytechnikájával és
egyedülálló díszlettel készül a
16. Open Road Festre a világhírû Europe. A svéd együttes
egyébként is a katartikus élmények zenekara, akik egy
Végsõ Visszaszámláláshoz
méltó show-t ígérnek a júniusi
koncertjükön.

A különleges show miatt a fesztivál eddig megszokott nagyszínpadát jócskán át kell majd alakítani, illetve az esemény presztízsét
tükrözi az is, hogy a zenekar és
stábja számára külön bejáratú, extra öltõzõket kell biztosítani a szervezõknek.
A Europe említésére sokak fejében a nyolcvanas évekbõl ismert

jellegzetes fizurák – vagy inkább
hajszerkezetek – ugranak be. Tény,
hogy az elsõ igazi slágereit még a
glamrock tombolása idején szerezte az együttes, azonban õk is és a
világ is sokat változott azóta. A
bandát Joey Tempest és John
Norum alapította, akik az éneklés
és gitározás mellett a dalszövegeket is írták. Hozzájuk csatlakozott

hamarosan a basszusgitáros John
Levén, továbbá jelenleg Mic
Michaeli (billentyû, vokál) és Ian
Haugland (dob) alkotja még a zenekart. A banda egy hosszabb
szünet után a kétezres években
tért vissza, a hajalkotásokat elhagyták, ám a rock maradt. Azóta
négy új stúdióalbumuk is megjelent, illetve olyan, szintén világhírû bandákkal turnéznak együtt,
mint a Deep Purple vagy a
Whitesnake.
„Imádunk Magyarországra
jönni, és külön megtiszteltetés,
hogy a Harley-Davidson által fémjelzett fesztiválon léphetünk fel.
Különleges látvánnyal, a legnagyobb szabadtéri fesztiválokat
idézõ fénytechnikával készülünk, hogy igazán emlékezetes
koncertet adhassunk a Balaton
partján!” – mondta Joey.
Az énekes kitért arra is, hogy
ez a fellépés számukra is különleges: „Most elõször jövünk az
Open Road Festre, de mindig is

nagy szerelmese voltam a motorozásnak – például az egyik, közelmúltban készült klipünk, a
Rock the Night is egy ilyen motoros motívumra épül!”
A basszusgitáros, John Levén
számára sem ismeretlen ez a világ. John imádott krosszmotorozni, azonban egy napon inkább
úgy döntött, hogy pénzre váltja
szerelmét, és vesz belõle egy
basszusgitárt. Amikor apja rákérdezett, hogy minek neki az, õ azt
válaszolta, hogy õ márpedig
rocksztár lesz, és ahhoz kell egy
basszusgitár. Apja ugyan kinevette, de végül neki lett igaza.
A banda jelenleg a folyamatos turnézás mellett az utolsó simításokat végzi az új albumon,
mely összességében a tizedik,
visszatérésük óta pedig az ötödik
nagylemezük lesz: a War of Kings
címû lemez márciusban jelenik
meg világszerte. Ebbõl a terebélyes repertoárból mi fog szólni
az Open Road Festen? Biztosan

felcsendülnek majd a híres
Europe-dallamok, kezdve a
Rock the Nighttól a Carrie-n
át egészen a legújabb számokig.
Persze, sokakat érdekel,
hogy a Europe leghíresebb
slágere, az a bizonyos Végsõ
Visszaszámlálás is felcsendül-e majd Alsóörsön?
Tempest egy zenekari anekdotában elmondta, hogy karrierjük során csak egyetlenegyszer gondolkoztak el ennek
kihagyásán, ám azt a koncertet egy förtelmes vihar elmosta. Ezt égi jelnek vették, és
azóta nincs Europe-koncert
Final Countdown nélkül!
A Europe tehát Alsóörsön
is tiszteletben tartja a rock isteneinek akaratát, így este 10
után nem sokkal fényárba borul a nagyszínpad, a tömeg õrjöng, és felcsendül az ismerõs
szólam: It’s the Final Countdown!
(x)
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Tartós
(fonálbeültetéses)
akupunktúra
Balatonfüreden
Mindennapjait élje fájdalommentesen, könnyedebben.
Engedje el a feszültséget és a
stresszt. Kezeléseimmel segítség
lehetek Önnek és gyermekének is.
Hagyományos tûs kezelés, tartós (fonálbeültetéses)
akupunktúra, lézeres és elektroakupunktúra.
Mozgásszervi betegségek akupunktúrája kiegészítve
GUNA-terápiával
Emésztõszervi panaszok
Allergia
Túlsúly, anyagcsere-betegségek kezelése, alakformálás
Dohányzás, szenvedélybetegségek
További információk: www.valumed.hu
Bejelentkezés elõzetes telefonos egyeztetés alapján: 70/429-6390, 30/226-8111
Rendelés helye: Hotel Blaha Lujza, bejárat a Csokonai utca felõl

Forduljon hozzám bizalommal!
Dr. Balázs Mária
akupunktúrás szakorvos

